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ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE  ÎN  ONLINE 

 
 

Prof. Muntean Viorica-Simona 
Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 

 
 

 
Cea mai mare provocare în contextul pandemiei de coronavirus a fost continuarea procesului 

educativ la distanță, de acasă. Dacă la început ni se părea că totul va trece repede, în vreo două-trei 
săptămâni, realitatea ne-a făcut să avem parte de o perioadă lungă de izolare, cu limite și restricții 
pentru elevi, profesori și părinți, care ne-a pus în față diverse provocări: cursuri online, teme online, 
dar și Școala Altfel online! 

Pas cu pas a fost necesar să facem față acestor provocări, fiecare în felul său. Cadrele didactice 
au fost nevoite să-și regândească activitatea instructiv-educativă, să o replanifice, să găsească strategii 
cât mai eficiente de a comunica cu elevii în prima parte a perioadei, apoi de a menține legătura cu 
aceștia și de a continua activitatea de învățare. A fost nevoie de mai mult timp petrecut pentru toate 
acestea, dar mai ales pentru formarea continuă online la care au putut avea acces și care a abundat din 
toate părțile. Fiecare a fost dornic să învețe și să identifice soluții corecte, eficiente, atractive de a 
continua învățarea. 

Dacă elevii s-au bucurat de un program de lucru mai lejer la început, treptat au resimțit dorul 
de colegi, de relaționarea față în față, nevoia de a împărtăși păreri, idei, lucruri cu colegii,dar mai ales 
de a se juca împreună. La primele întâlniri online după vacanța de primăvară și-au exprimat des 
dorința ca totul să revină la normal, să facem școală în clasă. 

La nivelul clasei am ținut legătura cu elevii inițial prin grupul de WhatsApp al părinților sau 
telefonic, în cazul în care acestia nu au avut dispozitivele necesare, apoi prin platforma Teams în 
întâlniri zilnice în care am realizat activități integrate. Cele mai interesante momente au fost cele în 
care elevii își exprimau părerile, emoțiile, trăirile, acelea în care le propuneam jocuri, dar și cele în 
care elevii trebuiau să citească, să recite versuri, să spună o glumă sau o întâmplare amuzantă. Cea 
mai mare bucurie au manifestat-o atunci când au fost puși în situația de a-și prezenta animalul de 
companie sau cel pe care și l-ar dori. S-au implicat cu plăcere în activități, au fost prezenți mereu în 
număr mare, au lucrat cu responsabilitate temele și provocările primite. 

O primă provocare a școlii de acasă a fost participarea la Campania Națională ,,Totul va fi 
bine!” în care elevii au realizat un desen ce reprezenta un curcubeu și inscripția ,,Totul va fi bine!”, 
apoi să-l afișeze în geam. Cu toții s-au întrecut în a realiza cele mai deosebite lucrări apoi s-au lăudat 
cu lucrările lor. 

De asemenea micile proiecte de tipul ,,Ziua Pământului”, ,,Ziua arborilor și a păsărilor”, ,,,Ziua 
Europei” s-au bucurat de implicarea întregii familii în realizarea proiectelor date, iar satisfacția de a-
și prezenta creația a fost fără egal.  

Provocarea esențială a acestei perioade a fost desfășurarea Școlii Altfel în spațiul casei sau al 
curții, deși așteptam cu nerăbdare activitățile alese la propunerea elevilor și părinților: vizite la unele 
intreprinderi sau obiective turistice, la cinema, la Muzeul de Artă pentru activități practic-aplicative, 
activități de voluntariat, drumeții, concursuri și jocuri.  Am regândit activitatea prin lansarea unor 
provocări zilnice pe care trebuiau să le realizeze în colaborare cu părinții și le-am recomandat să 
inițiaze un jurnal în care să-și noteze impresiile și realizările. Astfel, luni elevii erau mici gospodari 
și trebuiau să-și ajute părinții la treburile gospodăriei; marți, elevii au intrat în pădure prin intermediul 
unor aplicații prin carea au ascultat trilul păsărilor, au vizionat un filmuleț, apoi au avut de realizat o 
fișă în care să enumere /deseneze plante, animale și păsări din acest mediu de viață; miercuri – copiii 
au intrat în bucătărie și au participat la realizarea unui preparat culinar, pentru unii devenind chiar o 
pasiune această provocare; joi -elevii au explorat lumea poveștilor și au fost invitați să vizioneze un 
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film sau să asculte o poveste, apoi să creeze o poveste proprie despre un animal/ personaj creat de ei 
sau chiar o jucărie care prinde viață; vinerea a fost destinată unui atelier de creație în care au realizat 
felicitări de Paști pantru membrii familiei. Lucrările copiilor au dovedit multă creativitate și inspirație. 

Deși nu erau lucruri deosebite am constatat că unii copii erau puși pentru prima dată în postura 
de a-și face ordine în cameră, de a face curățenie în casă, de a îngriji ( planta) plante, de a pune masa 
sau de a găti. Dorind să răspundă provocării și să își justifice prin poze activitatea părinții le-au creat 
situații potrivite, iar elevii au fost mândri că au trecut cu bine provocarea, spre lauda părinților și a d-
nei învățătoare. Dincolo de plăcerea copiilor de a realiza ,,treburi de oameni mari” am văzut în pozele 
realizate și bucuria și plăcerea părinților de a face lucruri alături de copii; am văzut ,,echipe de lucru” 
harnice și îndemânatice, iar părinții au realizat că îi pot responsabiliza mai mult pe copii, chiar dacă 
sunt la o vârstă fragedă. Astfel Școala Altfel s-a dovedit a fi interesantă și productivă, chiar și în 
condiții de izolare. 

În afara activității de invățare am continuat să-i implic pe elevi în activități în cadrul unor 
proiecte naționale precum ,,Școala Siguranței Tedi”, unde am susținut activități de informare cu 
privire la normele de siguranță a copiilor în casă, în jurul casei sau în parc, în spațiul online, cu 
bicicleta sau recomandări pentru vacanță, iar elevii au realizat fișe de lucru pentru consolidarea 
cunoștințelor, dar și activități cu ajutorul părinților: realizarea unor tablouri cu materiale din natură, 
realizarea unui circuit pentru biciclete. Alte proiecte au fost cele care lansau concursuri de creație 
plastică pe teme date, concursuri pentru care elevii au realizat lucrări plastice deosebite. 

Cu ocazia sărbătorilor de Paști am provocat copiii, și implicit și părinții, să respecte tradiția de 
a vopsi ouă, de a face pregătiri specifice, apoi să le împărtășească clasei. Astfel familiile au petrecut 
clipe frumoase împreună și duc mai departe tradițiile locale. 

Deși a fost  destul de dificil de gestionat Școala de acasă pentru toți factorii implicați, a avut și 
părțile ei pozitive: fiecare am învățat că suntem capabili de  mult mai multe lucruri decât știam, ne 
descurcăm și în condiții deosebite, dăm dovadă de creativitate și originalitate, iar pentru mine ca 
dascăl a fost o perioadă în care am învățat multe lucruri noi, am dobândit și consolidat deprinderi de 
lucru în mediul online, am interacționat mai mult prin intermediul tehnologiei aflând tot mai multe 
exemple de bune practici, am aflat căi de lucru pentru eficientizarea activității profesionale. Un alt 
atribut important a fost consolidarea relațiilor familiale copil-părinte, a legăturii familiei cu școala, 
deoarece nicio familie nu dorea ,,să se facă de rușine”, nerăspunzând sarcinilor primite. Astfel a fost 
supusă provocării și familia, creativitatea acesteia și dorința de afirmare, dincolo de dorința de a-și 
sprijini copilul spre a nu rămâne în urmă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: MUNTEANU ALINA STEFANIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE” 

URZICENI, IALOMIȚA 
 
 
 
I. Nicola consideră că “Activitatea extrașcolară oferă independență mai mare elevilor și asigură 

o posibilitate de varietăți pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare.” 

Educația extrașcolară are un rol important în formarea personalității copiilor. Activitățile 
extrașcolare constituie modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. Ele se deosebesc de 
celelalte activități prin conținut, durată, metode folosite, forme de organizare. Nu au un conținut 
stabilit prin curriculum obligatoriu, conținuturile sunt alese de elevi –părinți- cadru didactic în 
concordanță cu interesele, dorințele, vârsta copiilor. Aceste activități stimulează valori, aptitudini, 
dezvoltă vocația, talentul, asumă responsabilități, încurajează competiția, dezvoltă comunicarea, 
munca în echipă, imaginația, cultivă un stil de viață civilizat.  

Activitățile școlare sunt mult îndrăgite de elevi deoarece ele au locul în afara orelor de curs, 
clasice, și pot fi: excursii- în diferite colțuri ale țării și au rol în descoperirea frumuseților țării, a 
naturii; vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale ce constituie un 
mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru; spectacolele 
constituie o altă formă de activitate extrașcolară prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată 
a artei; activitățile sportive dezvoltă armonios copilul, li se dezvoltă sentimentul de respect, 
competiție, muncă în echipă; concursurile sunt forme competiționale de activitate extrașcolară, 
organizate pe diferite teme, la nivel de grădiniță. 

Toate activitățile extrașcolare cultivă interesul pentru diferite ramuri ale științei, atrag copiii la 
folosirea timpului liber într-un mod cât mai plăcut și util. Au un caracter interdisciplinar, oferă cele 
mai eficiente metode de formare a caracterului copiilor și sunt factorii educativi cei mai accesibili 
sufletelor acestora. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
grădiniței și al învățământului preșcolar - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităților şi resurselor de care dispune grupa de copii. 

Până anul trecut înainte ca pandemia să nu mai permită desfășurarea activităților extrașcolare 
în parteneriate cu alte instituții, sau cu vizite, sau desfășurarea activităților în afara grădiniței la noi 
aveau loc următoarele activități extrașcolare: venea în fiecare lună o trupă de teatru și prezenta 
copiilor spectacole, se organizau vizite la alte grădinițe sau școală în cadrul parteneriatelor, se 
organizau excursii, se participa la concursuri sportive și de dans, se participa la parada și spectacolul 
de Ziua Orașului, se organizau serbări, diferite concursuri între copiii de la grupe diferite, se organizau 
diferite activități de lucru sau de recreere alături de colegii din grădiniță, parade de prezentare de 
costume din materiale refolosibile, se plantau flori în curte, se participa la diferite activități de 
ecologizare. 

De când pandemia a pus stăpânire pe toată lumea, activitățile extrașcolare s-au desfășurat 
ținându-se de măsurile și normele sanitare impuse de ordin. Astfel am desfășurat activități 
extrașcolare atât online cât și la grădiniță. 
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Online am propus copiilor diferite activități precum: plantarea de flori în curte, vopsirea 
copacilor, participarea alături de părinți la desfășurarea unor activități gospodărești în curte sau în 
bucătărie, prepararea unui sandviș, a micului dejun, a unei prăjituri, a unei salate de fructe sau de 
legume, punerea murăturilor, încondeierea ouălelor sau a cozonacului, așezarea mesei pentru prânz 
sau cină, participarea alături de părinți și frați la jocuri de mișcare și distractive. 

Activitățile extrașcolare desfășurate cu copiii față în față cu respectarea distanțării fizice și a 
normelor sanitare au adus o mare bucurie acestora: s-au confecționat mărțișoare și felicitări și au fost 
fotografiate, iar fotografiile au fost trimise la unele concursuri, au fost trimise și școlarilor în schimbul 
de experiență în cadrul parteneriatului cu Școala, au fost prezentate părinților în cadrul întâlnirilor 
online, au participat online la întâlnirea dedicată zilei de 8 Martie, au realizat diferite  colaje și picturi 
în cadrul proiectelor tematice și prezentate părinților online, au desfășurat diferite jocuri de rol, au 
recitat poezii scrise de Eminescu.      

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                                
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

Prof. Munteanu Elena,                                                                                         
Colegiul Naţional ‚‚Mircea Eliade’’ Reşiţa 

 

Înainte de 1989, sistemul şcolar era alcătuit în aşa fel încât să-i monitorizeze pe elevi în 
permanenţă, atât în afara şcolii, cât şi în şcoală, se făceau ore şi sâmbăta, astfel că activităţile 
recreative nu reprezentau o prioritate. Toate activităţile extraşcolare erau controlate politic, trebuiau 
o serie de aprobări pentru a le organiza. Copiii erau foarte puţin scoşi din zona şcolii, mai mergeau 
împreună cu profesorii la muzeu sau la spectacole, însă totul era foarte strict. Însă activităţile care 
erau organizate  în afara şcolii erau bine primite de elevi, iar  printre cele mai aşteptate activităţi se 
situau excursiile care se făceau sub coordonarea unui cadru didactic, excursii care în acele vremuri se 
făceau cu autobuzul. Excursiile tip vizită de lucru la CAP-uri (Cooperative Agricole de Producţie), 
IAS-uri (Întreprinderi Agricole de Stat), ferme, uzine şi combinate, urmate de teme de compunere 
legate de cele vizitate, erau activităţi la care fiecare elev trebuia să participe. Vizitele erau un alt mod 
pentru elevi de a-şi dovedi ataşamentul faţă de una dintre învăţăturile vremurilor, respectiv „meseria, 
brăţară de aur”. În anii regimului comunist, elevii erau antrenaţi într-o mai mare măsură, nu neapărat 
fiind forţaţi să facă acest lucru, în activităţi de timp liber, care aveau de multe ori tangenţă directă cu 
studiul unor discipline, respectiv istorie, biologie, geografie sau desen. 

Noua viziune a sistemului pune accentul nu doar pe învăţământ de performanţă (învăţământul 
românesc are tradiţie în acest sens), ci şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de 
pe piaţa muncii, pe dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului şi educaţia pentru viaţă în general. 
Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viaţă, ţinând 
seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil şi acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme 
pe care se structurează comunicarea umană contemporană.  

În şcoală, elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să înveţe arta comunicării: să iniţieze 
şi să poarte o conversaţie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, 
să-şi argumenteze ideile şi atitudinile, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, şcoala noastră 
nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme ale educaţiei extraşcolare, forme care acoperă 
un spectru larg de experienţe ce nu pot fi cuprinse în educaţia şcolară propriu-zisă. Aici intervin 
activităţile extracurriculare. Acestea sunt contexte sociale adiacente unde se prestează activităţi 
practice pentru formarea socială, profesională şi, cum îmi place mie să spun, învăţarea pentru 
cunoaşterea vieţii. Cu alte cuvinte, sunt prezente si alte activităţi decât cele de la şcoală, unde 
formarea socio-profesională este insuficientă deoarece nu este tratată cu seriozitate şi constanţă.  

Desigur, se acordă o diplomă cu care te poţi angaja ulterior în domeniul respectiv, însă la nivelul 
competenţelor dobândite există un risc ca acestea sa nu fie complete sau desăvârşite. Poate unii 
angajatori vor observa lipsa de experienţă şi dexteritate. La cum se schimbă societatea de azi, 
angajatorii vor să vadă experienţa de lucru, nu doar simple diplome. Bineînţeles, pălăria jos pentru 
persoanele care învaţă cu seriozitate, care au un grad de inteligenţă şi de adaptare socială crescută, 
care preferă lucru în bibliotecă – dar, vorbind la nivel general, sunt şanse mai mari să prestezi o 
activitate într-un mod organizat, complet, îngrijit, având la bază formări adiacente instituţiilor de 
învăţământ. 

Reuşim să derulăm anumite activităţi şi să le îndeplinim cu succes datorită cunoaşterii, învăţării 
şi exerciţiului. Acestea sunt cele trei elemente, în opinia mea, care asigură integritatea, buna 
desfăşurare şi persistenţa lucrărilor, procedeelor, execuţiilor în diverse domenii sociale. Prin 
cunoaştere apare identificarea de către persoană a domeniului în care va presta anumite lucrări, 
procedee, va elabora planuri şi va rezolva probleme. Învăţarea permite raportarea persoanei la o 
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anumita activitate. Raportare însemnând o cunoaştere mai aprofundată despre un anume subiect, 
fenomen sau domeniu social. Exerciţiul asigură partea practică a învăţării şi constă în promovarea 
activităţilor extracurriculare. 

Excursiile şi vizitele tematice constituie un mijloc didactic de mare importanţă, pentru că oferă 
elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte 
istorice sau geografice şi să înţeleagă mai clar legătura dintre teorie şi practică. În cadrul excursiilor, 
elevii îşi consolidează regulile de comportament în diferite situaţii (în pădure, la muzeu, la teatru, la 
restaurant), reguli care-i vor ajuta pe tot parcursul vieţii.  

Declanșarea pandemiei de COVID-19 a adus în prim-plan școala online și întreg procesul 
instructiv-educativ declanșat de aceasta. Întreaga activitate a actorilor educaționali s-a mutat în spațiul 
virtual, iar aceștia au fost nevoiți să își adapteze demersurile la particularitățile acestuia. Insclusiv 
activitățole extrașcolare s-au mutat ăn mediul online, acestea având și puncte tari, dar și multe 
dezavantaje. Dintre punctele tari, aș putea enumera multitudinea surselor de informare și de 
prezentare a informațiilor, atractivitatea pentru vizionare din confortul propriului cămin, iar dintre 
dezavantaje, cred că cel mai important ar fi lipsa interacțiunii sociale, directe și nemijlocite. O 
excursie tematică nu va putea fi nicicând ănlocuită cu un șir de prezentări sau de filmulețe.   

Mi-aş dori ca în şcoală să fie abordate şi teme care să fie bine ancorate în realitate şi să-i 
pregătească pe elevi pentru provocările societăţii în care vor trăi. Se vorbeşte astăzi intens despre 
legea dării în plată. Poate dacă am fi fost pregătiţi mai bine în ceea ce priveşte gestionarea resurselor 
financiare individuale sau ale familiei, tema nu ar mai fi fost atât de actuală. Eu nu am învăţat în 
şcoală despre conturi de debit şi credit, despre dobânzi pentru economii sau împrumuturi, despre 
investiţii, asigurări şi pensii. Dar, privind înapoi, cred că mi-ar fi prins bine. În şcoală, în perioada 
tristă a regimului comunist, am învăţat despre diversele puteri în stat şi rolul lor, despre alegeri şi 
drepturile omului etc. Dar am aflat prea puţine despre ce drepturi am în calitate de consumator sau în 
calitate de angajat. Învăţăm de cele mai multe ori de la rude, cunoscuţi şi prieteni despre drepturile 
cumpărătorului, despre contractele de servicii etc. Toţi beneficiem, de exemplu, de telefonia mobilă, 
dar întâmpinăm dificultăţi legate de portarea numărului sau rezilierea contractului. La fel, ne dorim 
cu toţii un loc de muncă bine plătit, însă oare ştim să punem în balanţă beneficiile extra-salariale cu 
responsabilităţile? Oare nu ar fi utilă pregătirea elevilor în acest sens? Astăzi se discută în şcoli despre 
antreprenoriat. Eu nu am studiat aşa ceva şi simt că tinerii de azi sunt mai curajoşi decât noi în a-şi 
asuma riscuri. Am învăţat din mers despre managementul de proiecte, despre gestionarea resursei 
umane, a bugetelor. Se pot face astăzi multe cursuri în acest sens, dar de cele mai multe ori în afara 
şcolii şi contra cost. Nu ar fi însă util ca unele dintre aceste teme să fie atinse în şcoală?  

În concluzie, fiecare copil are punctele lui forte: unii sunt foarte buni la matematică, de 
exemplu, alţii obţin rezultate foarte bune la limbi străine sau desenează foarte bine. Este important să 
descoperiţi împreună, cât mai devreme, care sunt abilităţile copilului, pentru a-l ajuta să şi le dezvolte. 
Iată cum se face acest lucru. 

• Oferă-i copilului posibilitatea de a cunoaşte cât mai multe domenii de activitate prin 
experimente realizate şi informaţii transmise. Ajută-l şi pune-l în contact cu persoane de la care poate 
afla cum anume se realizează anumite obiecte, ce înseamnă unele meserii, cum se realizează 
activităţile casnice, sportive, şcolare, activităţi extraşcolare etc. 

• Lasă-l să aleagă activităţile in care se implică.  Oferă-i câteva opţiuni diferite (sport, muzică, 
arte plastice), precum şi posibilitatea de a renunţa la curs dacă nu i se pare potrivit dupa un anumit 
interval de timp. A putea renunţa la un curs extraşcolar este important pentru că mulţi copii se implică 
în activităţi care nu îi interesează foarte mult sau pentru care nu au aptitudini doar pentru a-i mulţumi 
pe parinţii lor. 

•  Ajută-l sa îşi formeze un grup cât mai variat de prieteni. Este important să interacţioneze cu 
cât mai multe persoane care au interese comune şi prieteni care au diferite preocupări şi desfăşoară 
activităţi variate. In acest mod creşte posibilitatea lui de experimentare şi formare a abilităţilor şi 
poate învăţa de la fiecare anumite modalităţi de a-şi exersa abilităţile. 
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http://www.suntparinte.ro/activitati
http://www.suntparinte.ro/grupul-de-prieteni/69-gimnazial/4622-ce-invata-un-copil-din-relatiile-sale-de-prietenie


•  Propune activităţi variate, care să îţi permită să observi care sunt abilităţile reale ale copilului. 
In acest mod îţi vei da cu usurinta seama care îi sunt înclinaţiile, în ce activităţi se simte cel mai 
confortabil, cu care se adaptează cel mai uşor şi care din ele îi sunt total „incomode”. 

 

Bibliografie:  

1. Cernea, Maria: Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian :  Şcoala la răscruce. Schimbare şi 
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002; 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE – INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 
Prof. înv. primar: MUNTEANU ELENA                                                                      
Scoala Gimnaziala ,,Vasile Voiculescu”                                                                                

com. Parscov, jud. Buzau 

 
”Miscarea aripilor unui fluture, azi, poate produce o mică schimbare a atfmosferei. Din 

această cauză si de-a lungul unei anumite perioade de timp, atmosfera se va schimba. Peste o lună 
poate, o tornadă  care trebuia să lovească coasta Indoneziei nu va mai apărea. Sau din contra, tocmai 
din această cauză va apărea” (Efectul fluturelui sau teoria haosului) 

 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă unitătile de 
învătământ pe o perioadă care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt 
acum provocati să se adapteze rapid si să transmită un mesaj important elevilor: învătarea continuă 
dincolo de scoală cu instrumente online accesibile tuturor si cu multă determinare, putem face 
progrese împreună si, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învete si să lucreze 
independent.  

Educaţia reprezintă procesul de realizare a unor acţiuni ce au ca rezultat succese sociale prin 
care se transmit valorile şi comportamentele necesare integrării sociale. 

Educaţia (formală, non-formală, informală) contribuie în mod decisiv la realizarea socializării, 
respectiv la procesul de transmitere şi asimilare de către individ a atitudinilor, valorilor şi 
comportamentelor specifice condiţiilor de existenţă socială ale unui grup sau comunităţi. 

Un tânar este socializat atunci când învaţă să se poarte în mod creativ, în concordanţă cu 
modurile de gândire şi simţire ale societăţii. Formarea unui tip de educaţie flexibilă şi creativă în 
procesul de socializare trebuie să figureze ca un deziderat major în formarea personalităţii tinerilor.  

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 
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Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera Internaţional, 
1981. 
3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 
 
 

Prof. înv. primar: Munteanu Oana Giorgiana 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Brahasesti, jud. Galati 

 
 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu 
în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind 
să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de 
învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. În cadrul 
acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, 
să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

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

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile  
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial 
în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și 
pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 
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În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 
-Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură 
- Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

-Știati că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copil ,să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.Pentru a-i diversifica 
activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează  un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această 
activitate online interactivă! 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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EMINESCU NE UNEȘTE! 

 

Profesor coordonator: Munteanu Oana Felicia                                                             
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați 

 

 
Denumirea activității: „Eminescu ne unește!” 

Tipul activității: Șezătoare literară cu recitări și interpretări din lirica eminesciană 

Data: 15.01.2021 

Modalitatea de desfășurare (online / fizic): online  

Interval orar:11.00-1300     

Durata: 2 ore 

Scopul activității:  

 Cunoașterea vieții și operei marelui poet; 
 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice și practice ale elevilor; 
 Stimularea interesului pentru lectură, a competiției și performanței. 
 

Obiective: 

 Formarea și promovarea unei atitudini de respect pentru valorile culturii noastre naționale; 
 Prezentarea unor informații și imagini despre autor, adecvate vârstei elevilor, prin 

intermediul unui material PowerPoint;; 
 Aplicarea informațiilor obținute prin intermediul aplicației interactive Worwall; 
 Recitare și interpretare din lirica eminesciană; 
 Realizarea de lucrări artistico-plastice inspirate din opera poetului; 
 Realizarea unei expoziții virtuale ale produselor activității. 

Descrierea activității: 

Activitatea a debutat cu un cuvânt de început adresat elevilor din cele trei clase, de către prof. 
Munteanu Oana-Felicia și prezentarea, pe scurt, a desfășurării acesteia. 

Doamna prof. Ciocan Anișoara-Mihaela a prezentat invitații speciali ai zilei, reprezentanți ai 
partenerilor educativi ai școlii. 

Doamna prof. Olaru Ana-Maria a prezentat dubla semnificație a zilei de 15 ianuarie, de 
omagiere a marelui poet Mihai Eminescu dar și Ziua Culturii Naționale, printr-un material ppt. 

Doamna  bibliotecar Năstase Emilia-Elena a prezentat un material ppt cu informații despre viața 
și opera marelui poet. 

După prezentarea acestui material, elevii au avut posibilitatea să-și aplice informațiile 
dobândite prin intermediul unui joc pe aplicația Wordwall. Acesta a fost un moment foarte interactiv 
deoarece au rezolvat și individual dar și colectiv sarcinile jocului, prin intermediul prezentării unei 
colege dar și predării ștafetei între aceștia. 
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Activitatea a continuat cu prezentarea propunerilor de activități practice. În timpul realizării 
acestora au rulat prezentările înregistrărilor elevilor, recitând din opera eminesciană. 

Produsele finale ale activităților practice au fost postate în aplicația Padlet, creând astfel o mare 
expoziție virtuală. 

https://padlet.com/ciocanmihaela/85bnf70rbqovk6ap 

 

Rezultate înregistrate:                                                                                      
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 

Sc. Gimn. Scarlat Longhin, Dofteana                                                                                
Prof. înv. preșcolar, Munteanu Steliana 

 
 

Activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să îi acorde atenție, adoptând în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activităților, cât și în relațiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă, plăcută, care 
să permit stimularea creativă a copiilor. 

În perioada pandemică prin care trecem, m-am întrebat cum pot ocupa și îmbogăți timpul 
copiilor cu ceva util, dar și interesant și educativ. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității, a unor 
competențe ale copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru dezvoltarea personală și socială 
armonioasă. În acest caz, vorbim despre acele activități prin care copiii pot să-și descopere talentele 
și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale. 

Pentru că alături de copii sunt cadrele didactice și părinții, parteneri în educația acestora, având 
în vedere pasiunile pe care le au copiii, putem să-i îndrumăm spre acele activități care sunt cele mai 
potrivite fiecăruia. 

Dacă copilul este pasionat de matematică, mistere ale naturii, experimente, putem să alegem 
acele activități tehnico-științifice care se desfășoară în cluburi sau site-uri specifice care pot fi 
explorate în online, alături de îndrumători care au adaptat curricula pentru noul format. 

Pe lângă activitatea științifică, de mare valoare sunt și domeniile artistice, care stimulează 
empatia, abilitățile de comunicare, creativitatea, imaginația. De aceea, copiii sunt încurajați să se 
exprime sub orice formă artistică care li se potrivește mai mult (cu sau fără îndrumarea unui 
profesionist). În acest sens sunt oportune activitățile de desen, pictură dans, care le oferă posibilitatea 
de a se exprima altfel decât prin cuvinte, dar și activități sportive, care îi ajută să crească armonios, 
să-și păstreze o formă fizică sănătoasă, îi disciplinează, le oferă o rigoare a programului și îi învață 
ce înseamnă competiția. 

Pentru copiii introvertiți, anxioși, emotivi, neîncrezători în sine, pot fi de real folos participarea 
la unele cursuri de teatru, improvizație, unde vor învăța cum să rostească corect cuvintele, să 
vorbească în public, să scape de emoții, să elimine fricile și să devină spontani, creativi, încrezători. 

Copiii care manifestă înclinații în arta culinară, pot participa la activități extrașcolare ce implică 
lecții online de nutriție, ateliere de gătit sau implicarea acestora în activități de gătit alături de 
familie(mamă, bunică, frați). Prin aceste activități, copiii învață despre alimente, începând de la 
achiziționarea până la gătirea acestora într-un mod sănătos, cum se pregătește mâncarea, de ce e 
sănătoasă, urmările alimentației inadecvate, ce conduce la obezitate (România fiind pe locul 2 la 
obezitatea infantilă, 1 din 2 elevi e supraponderal). Activitățile de educație culinară conduc la 
formarea unor obiceiuri sănătoase în alimentație pentru tot parcursul vieții. 

O altă activitate îndrăgită de copii este învățarea unei limbi străine. La această vârstă, copiii 
sunt foarte receptivi în a învăța ceva nou, unii luând contact cu limba engleză din desenele animate 
preferate pe care le urmăresc. Mulți părinți cunosc și alte limbi străine prin natura serviciului sau din 
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experiența de viață (nevoia de lucru în străinătate), ceea ce oferă accesibilitate și atmosferă plăcută 
de învățare. 

Pentru copiii care sunt pasionați și interesați de mediul înconjurător, putem să îi cooptăm în 
activități de protecție a mediului și ecoturism. Educația ecologică vine în sprijinul copiilor pentru a-i 
ajuta să afle cât de important este mediul înconjurător pentru viața oamenilor, cum trebuie să aibă 
grijă de locul în care trăiesc, îi responsabilizează, le dezvoltă spiritul civic și capacitatea de a găsi noi 
soluții care să le facă viața mai frumoasă. Pot călători virtual în locuri interesante, pot participa la 
acțiuni de plantare pomi și flori, ecologizare, activități de reciclare a deșeurilor și transformarea lor 
în diverse obiecte cu o nouă utilizare( obiecte de decor, de îmbrăcăminte). Drumețiile în aer liber la 
picior, pe bicicletă sau pe cai, sunt activități preferate de copii, oferindu-le sănătate, relaxare, 
observarea faunei și florei în mediul natural de viață. 

Datorită faptului că aceste activități extrașcolare au un caracter preferențial, ele răspund direct 
intereselor, înclinațiilor și aptitudinilor personale ale copiilor, sporind atractivitatea și valoarea lor, 
putând deschide uneori chiar orizonturi profesionale. 
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Activități online în învățământul preșcolar 
 
 

Muraru Florentina,                                                                                                     
Grădinița cu P. P. Nr. 19 Botoșani 

 
 
 
Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială 
și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și 
trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Aceasta 
este un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. preşcolar la grupă sau 
pentru derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor 
salvează timp și energie, captându-se ușor atenția preșcolarilor. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al 
XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită 
suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele 
didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. În continuare vom 
enumera câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-
line și în susținerea grădiniței de acasă. 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea 
sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 
ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp. Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau ad 
notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere 
secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms). Există 
opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video.  

GoogleMeet - Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă 
aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si opțiunea de meet 
care anterior a fost doar plătită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de l a Microsoft – o 
platformă de comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar 
participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. 
Meet accepta până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: 
comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului 
silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET- 
este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o 
pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de 
tipul documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită 
crearea unui cont. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). 
Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 
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CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de 
colaje, slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 
PIZAP- este un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe 
în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont.  

EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de 
tipul revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai 
utilizate sunt issuu.com, calameo, smore.com. ISSUU - este o platformă de editare digitală care 
pemite găzduirea de materiale didactice, împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este 
gratuită, necesită cont de utilizator prin logare cu emailul sau contul de Facebook. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 
on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL 
- este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea 
învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, 
Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument 
digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.  

Avantajul platformelor e-learning in acest context medical epidemiologic este, si dupa opinia 
parintilor, pastrarea legaturii permanente intre copii, accesul la cunostinte in orice moment si in orice 
locatie, centrare pe copil/prescolar, permite accesul la noile competente cerute de viata moderna, 
materialele pot fi personalizate, posibilitatea modificarii informatiei furnizate, accesibilitate, confort, 
flexibilitate, posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 
download-uri efectuate de către copii/parinti. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

Prof. Mureșan Cristina Dorina 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 46 Oradea 

 
 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei. Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care mi 
le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare pot enumera:  valorificarea potențialului fizic și 
psihic al fiecărui copil prin integrarea în viața socială, formarea unui comportament civilizat, lărgirea 
orizontului de cunoaștere,  educarea unor calități morale și estetice, organizarea timpului liber în mod 
cât mai util și plăcut, descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, reactualizarea cunoștințelor 
acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă. Conținutul activităților extrașcolare se fixează 
în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de realizare.  

Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. 
Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a stimula 
și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 
resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.,, Să nu-i educăm pe copiii 
noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai mari și nimic nu ne 
permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” ( Maria Montessori –
,,Descoperirea copilului”)  

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Bine 
pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 
acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar.  

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități frumoase care 
înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. De-a lungul 
anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și 
petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte 
mari, copiii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase 
pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la 
care copilul participă și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității copilului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. La aceste activități deosebite pot 
participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care copilul să performeze sau pot fi simpli 
invitați. Aceste texte literare contribuie la formarea personalității elevilor, la conturarea unor valori 
morale pe care să și le însușească pe viitor. 

 Scopul activităților extrașcolare constă în antrenarea și implicarea copilului în activități cât mai 
variate și diverse prin stârnirea și cultivarea interesului pentru diverse activități (culturale, 

sociale, ecologice, practice) și prin dezvoltarea talentelor personale, a aptitudinilor și atitudinilor 
caracteriale. Pentru cei mici se pot organiza o serie de activități extrașcolare ca: drumeții, plimbări, 
excursii, serbări, activități și jocuri distractive, vizionarea de spectacole și piese de teatru. Prin 
desfășurarea acestor activități, copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare și socializare, de 
observație, de dezvoltare a culturii, a imaginației și memoriei. 
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Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură, percep activitățile prin acțiuni directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. 
După ce au venit din excursii copiii au redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea 
realității în cadrul activităților de desen și modelaj iar materialele adunate le-am folosit în activitățile 
practice, în jocurile de creație. 

Participarea familiei în procesul educațional reprezintă o condiție pentru realizarea activității, 
părinții fiind nu numai parteneri serioși și activi cât și beneficiarii unei munci colective ramificată în 
diverse servicii de calitate prestate în folosul copiilor. Se cunoaște faptul că aceste activități 
extrașcolare au un rol foarte important în viața copiilor, fiind o bună modalitate ca ei să petreacă 
timpul liber plăcut și învățând lucruri noi. De asemenea, e o bună ocazie să socializeze cu alți copii 
de vârsta lor, să lege noi prietenii, în afara grădiniței sau a cercului de prieteni. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUREȘAN DANIELA 
Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș 

 
 

Procesul educational din şcoală presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfaşurate în afara școli. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub 
îndrumarea atentă a învăţătoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), atelierul de creație 
are un efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le 
deschide un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de 
vedere spiritual, le produce emoţii estetice şi bucurie.Atelierul de creație  dobândește  multiple valenţe 
educative dacă sunt organizate în concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de 
învăţământ, ele fiind o încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. El 
trebuie să aibă, în primul rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile 
copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

De asemenea  contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, 
iar conţinutul lui cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Atelierele de creație îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că îi 
organizează într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de răspundere al fiecărui 
copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate şi performanţe.  

Activităţile cuprinse în programul atelierele  de creație   le provoacă copiilor o stare accentuată 
de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului. 

 

ACTIVITATE ON-LINE - ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN 

“Copilăria înseamnă să crezi că, printr-un brad de Crăciun și câțiva fulgi de nea, întreaga 
lume poate fi schimbată.” 

Cu toții traversăm o perioadă atipică, plină de incertitudini și provocări, dar care pentru Ștrumfii 
clasei I A de la Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureș nu a reprezentat un 
obstacol pentru a desfășura activități pline de bucurie pentru sufletele noastre , cum ar fi și atelierul 
de creație „Atelierul lui Moș Crăciun „ . Cu siguranţǎ, drumul lor nu este ușor, dar, praful magic al 
curiozității și al energiei unor Ștrumfi isteți și calzi îl presară cu împliniri! 

Astfel, într-o seară minunată de decembrie, într-o atmosferă caldă și încărcată de emoția 
sărbătorilor care se apropie, acești elevi ingenioși au mutat atelierul lui Moș Crăciun în casele lor. 
Îmbrăcați festiv, cu bucurie în suflet și cu multă dedicație, s-au adunat în fața camerelor video și, 
folosind materiale atent selecționate pentru scopul ales, au muncit cu entuziasm, dragoste și dăruire 
și au reușit să confecționeze obiecte decorative specifice sărbătorilor de iarnă. Din mânuțele lor 
dibace, într-un veritabil spectacol, plin de magie, creativitate și originalitate, au ieșit ornamente și 
globuri colorate, brăduți personalizați, figurine simpatice, oameni de zăpadă, ghirlande, care le vor 
împodobi brăduții și le vor decora casele. 
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Tradiția pregătirii turtei dulci s-a bucurat de o mare popularitate. Copiii s-au distrat pregătind 
aluatul pentru turta dulce, ornând-o, și mai ales, degustând-o. Și, pentru ca povestea să fie pe deplin 
magică, nu au lipsit colindele ,iar ingredientul cheie al activității a fost Moș Crăciun, cel mai iubit 
personaj din perioada sărbătorilor de iarnă, care a împărțit cadouri virtuale și voie bună autentică 
tuturor. 

Au împărtășit cu noi bucuria și puritatea momentului părinții elevilor, care ne sunt alături de 
fiecare dată. Le mulțumim pentru implicare și înțelegere! 

Împreună realizăm lucruri minunate! 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ                                     
,,HRISTOS A ÎNVIAT!“   

 

Mureșan Liliana-Delia,                                                                                                    
Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu “, Dej, Cluj 

 
TITLUL PROIECTULUI: ,,Hristos a înviat!“ 

DURATA PROIECTULUI: 29 martie-01 aprilie 2021 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu“ 

ARGUMENT: 

Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, care reprezintă o ocazie de a trăi clipe 
de bucurie alături de cei dragi. 

Deoarece copiii iubesc această sărbătoare, mi-am propus să îi implic în acest proiect, oferindu-
le ocazia să-și consolideze unele cunoștințe despre Sărbătoarea Învierii Mântuitorului, să 
dobândească altele noi, privind obiceiurile și tradițiile specifice acestei sărbători. 

SCOP: 

Îmbogățirea cunoștințelor referitoare la obiceiurile și tradițiile de Paști prin realizarea unor 
compoziții proprii. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- colectarea unor informații referitoare la obiceiurile și tradițiile de Paști; 

- dezvoltarea imaginației și a creativității; 

- conștientizarea semnificației și a importanței acestei sărbători ; 

- cultivarea valorilor moral-creștine în rândul elevilor ; 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei I 

PARTENERI IMPLICAȚI: părinți, bunici 

RESURSE: cărți, acuarele, pensule, blocuri de desen,ouă fierte, vopsea pentru ouă, calculator,  
diplome 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚII: 

 Propunerea temei ,,Hristos a înviat!“;  
 Întocmirea unui afiș de prezentare a temei și postarea lui pe platforma TEAMS; 
 Colectarea informațiilor referitoare la obiceiurile și tradițiile de Paști  
 Realizarea unor compoziții artistice și plastice despre sărbătoarea Paștelui- desene, 

pictură,colaje, ouă încondeiate, felicitări, ornamente; 
 Discuții online despre semnificația sărbătorii; 
 Prezentarea online, pe platforma TEAMS, a materialelor pregătite cu prezența părinților; 
 Evaluarea materialelor conform criteriilor stabilite anterior și distribuirea diplomelor; 
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DISEMINAREA ACTIVITĂȚII: 
        
  Realizarea unui panou cu lucrările elevilor , odată cu reîntoarcerea la școală; 
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PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ- FAMILIE 

 

Prof. înv. preșcolar, Mureșan Ortanța                                                                    
Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul Veseliei,, Bistrița 

 

 

,,Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi înțelege,, 

                                                                                                               (proverb chinezesc) 

Etapa preșcolară este cea de formare inițială, apariția primelor relații și atitudini ce constituie 
un nivel superior de organizare a vieții psihice a copilului. În această perioadă întălnim detașarea, 
desprinderea copilului de câmpul perceptiv, o organizare mai mare, stabilizarea comportamentelor, 
fapt posibil datorită modificărilor esențiale care se produc în structura activității psihice. 

Cadrul didactic poate observa modul în care se comportă copiii, este preocupat de socializarea 
acestora, prin integrarea în activitățile desfășurate în colaborare cu familia. 

Activitatea cu părinții, ca și parteneri, poate deveni un start bun pentru a crea părinților respect 
de sine, încredere în competențele lor, în activitatea cu copiii. 

Parteneriatul grădiniță- familie se referă la constituirea unor relații pozitive între familie și 
grădiniță, pregătirea copilului, de către familie, pentru activitatea din grădiniță, continuarea 
activităților din grădiniță în mediul familial. 

Părinții au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor, despre progresele copilului, 
cunoștințele, deprinderile, abilitățile însușite la gradiniță. Educatoarea poate sugera părinților modul 
în care își pot ajuta copiii acasă, cum pot oferi sprijin suplimentar în învățare și educare. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște forme în care activitatea propusă conduce la 
creșterea și educarea copilului, prin armonizarea celor doi factori educativi- întâlniri cu părinții, fizic 
și în mediul online, desfășurarea de activități extrașcolare împreună cu părinții. 

 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

- Implicarea adecvată a preșcolarilor în activitatea din grădiniță și activitatea online. 
- Acceptarea părinților de a realiza activități propuse de educatoare  , în perioada activității 

online. 
- Creșterea colaborării între părinți și educatoare în parcursul educativ al copiilor. 
 

PĂRȚI IMPLICATE: 

- părinți, copii, educatoare 

ÎNDATORIRILE PĂRȚILOR IMPLICATE: 

Educatoarea: 

-  informează părinții despre activitatea ce se  desfășurată în grădiniță . 
- face cunoscut părinților, la momentul respectiv, modul de desfășurare a activităților online, 

modul de comunicare în această perioadă. 
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- mediază și soluționează problemele ce pot să apară în desfășurarea activității la grădiniță și 
online. 

- ascultă cu atenție și atribuie importanța cuvenită informațiilor primite de la părinții copiilor. 
- contribuie la diseminarea bunelor experiențe educative în rândul părinților, pe pagina de 

facebook a unității. 

Familia: 

- participă benevol la activitatățile desfășurate în grădiniță și înafara ei. 
- informează educatoarea , cu sinceritate, asupra atitudinilor și comportamentelor copilului în 

familie. 
- continuă, desfășoară în familie programul educațional propus de grădiniță, îmbinând armonios 

atitudinea permisivă cu severitatea și exigența. 
- participă activ la activitățile propuse de grădiniță. 

Durata: un an școlar 

Grup țintă: preșcolarii și familiile preșcolarilor 

Locul de desfășurare: GPP,, Trenulețul Veseliei,, 

Resurse: 

        Umane: preșcolari, educatoare, părinți 

         Materiale: materiale didactice necesare desfășurării activitățiilor fizic și online 

Modalități de realizare: 

- întâlniri cu părinții , fizic și online. 
- expoziții cu lucrări ale preșcolarilor , la unitate și în mediul online. 
- înregistrări video, foto , cu momente în timpul desfășurării activităților ( online) 
- participarea părinților la activitățiile desfășurate în cadrul proiectului educativ,, Tradiții și 

obiceiuri,, 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PARTENERIATULUI: 

S-a urmărit implicarea activă a părinților în activitatea didactică , desfășurată în grădiniță și 
online și dezvoltarea abilităților sociale ale preșcolarilor. 

Au fost atribuite aprecieri pozitive referitoare la activitatea online , atât pentru preșcolari, cât și 
pentru părinții acestora. 

Beneficiarii parteneriatului, care presupune o implicare activă a părinților alături de educatoare 
sunt, în primul rând copiii, apoi părinții și educatoarea. 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 

În mediul online, pe pagina de faceebok a unității, pe platforma Clasroom. 
 

Bibliografie: 

1. Chiș, V., Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe, Cluj- Napoca, Editura 
Casa Cărții de Știință,2005 

2. Gheorghina, E., Taiban, M., Metodica jocurilor și a programului distractiv în grădinița de 
copii, Editura Didactică și Pedagogică, București,1977 

3. Spaneci, V., Colaborarea grădiniță- familie în vederea dezvoltării personalității copilului, în 
Revista învățământului preșcolar, 1995 

4. Șchiopu , U, Cunoașterea copilului preșcolar, Colecția ,,Cathedra,, București, 1992 
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TELENEGHINIȚĂ ÎN SCOALA ALTFEL 

 

Prof. MUREȘAN VIOLETA IOANA                                                        
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NEGHINIȚĂ, CLUJ -NAPOCA 

 

Experiența desfășurării unor activitati extrașcolare în mediul online a fost  inedită și pentru noi, 
având posibilitatea să-i descoperim altfel pe părinti și pe copii, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației educator-părinte. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar am pus accent pe acestea pentru 
copiii pe care îi educăm și le-am adaptat pe perioada de pandemie. Copiii au nevoie de astfel de 
activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite 
situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață,  a lega prietenii sau de a-și învinge 
timiditatea. Pentru mine și pentru colegii mei din Grădinița cu Program Prelungit  Neghiniță a fost o 
provocare să implementăm online un altfel de proiect în  săptămâna „Școala Altfel” și ne-am imaginat 
cât de mult va însemna pentru copii si pentru parinti faptul ca noi nu vom lipsi din activitațile lor în 
perioada de carantină. Astfel proiectul propus s-a desfăsurat prin platformele Zoom, Whatsapp  și  
Microsoft Teams si a antrenat un număr de peste 200 de copii si 400 de părinți. Cadrele didactice au 
primit de la grădiniță laptopuri și calculatoare pentru a le folosi acasă si am creat conturi pentru fiecare 
copil si fiecare angajat al grădiniței. Acest proiect propus initial pentru o săptămână ne-a tinut aproape 
în contact direct unii cu alții timp de 6 saptămâni în perioada mai-iunie 2020. Initiativa si ideile noi 
au fost usor si cu drag preluate de educatoare si părinți si activitățile sugerate au stimulat imaginatia 
si creativitatea fiecărui copil si adult din fiecare familie. A fost o perioadă în care copii nu puteau 
călători și nu puteau să se întâlnească ca de obicei în puncte de interes ale orasului pentru a vizita sau 
pentru a întâlni oameni interesanti din diferite domenii. Temele alese insă au stimulat și mobilizat 
educatori-părinți-copii ca și în mediul online să fie împreună cu cele mai interesante activităti, cu cele 
mai noi călătorii virtuale, cu apariții inedite online în comunitatea virtuală și cu întâlniri la sfârșit de 
săptămână marcate împreună prin lumină, speranță, celebrarea familiei și a prieteniei și cu schimb de 
mesaje pentru medici si pentru cei bolnavi, etc. 

Prezint mai jos un fragment din proiectul implementat si vă invit să vă imaginati cum în fiecare 
zi de vineri timp de șase săptămâni, dascăli, copii și părinti în mediul online făceau schimb de 
fotografii si filmulețe, înregistrându-se cu totii deodată aprinzând lumini pe balcoane și în grădini, 
cântand și gătind,  confecționând jucării noi cu cei mici, călătorind în muzee și grădini zoologice, 
îmbrățișându-se imaginar cu personajele preferate și participând de acasă la petrecerea de 1 iunie cu 
lansare de lampioane, zmee și baloane către cer. Mulțumesc dascălilor noștri pentru starea de bine 
creată copiilor și părinților pentru răbdarea cu care si-au adaptat programul și stilul de viață în 
perioada de pandemie în favoarea copiilor. 

 
PROGRAMUL CADRU AL ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE ÎN SĂPTĂMÂNA ALTFEL 
PERIOADA 04-08 MAI 2020 

Ziua/ 
Data 

Denumirea 
activității 

Obiective 
urmărite 

Forma de 
realizare Responsabil Participanți/ 

Invitați 
Locul 
Desfășurării 

Evaluarea 
activității 

Luni 
04.05
.2020 

„Bucătarii 
pricepuți!” 

- șă conștientizeze 
importanța 
activităților de 
gătit, activităților 
gospodărești; 

- prezentarea 
unor idei 
pentru 
activitățile 
de gătit; 

- prof. în 
înv. preșc. 
Părinții 

- preșcolari 
- educatoare 
- părinți 
 

ONLINE 
Grup privat 
Facebook 
WhatsApp 

 
fotografii  
- filmări 
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- să pregătească o 
mică gustare 
împreună cu 
mama / tata. 
 

- activitate 
de gătit 
împreună cu 
unul dintre  
părinți. 

 Microsoft 
teams 

Marți 
05.05
.2020 

„Fluturașii  
creativi” 

-să  își  dezvolte  
creativitatea  și  
simțul estetic  prin 
tehnica picturii. 
 

-să 
realizeze propria 
lucrare într-un stil 
original, utilizând 
o gamă variată de 
culori. 

- realizarea 
unor lucrări 
estetice pe 
diverse 
materiale 
(piatră, folie, 
sticlă etc) 
folosind 
tehnica 
picturii. 
 

- prof. în 
înv. preșc. 
Părinții 

- preșcolari 
- educatoare 
- părinți 
 

ONLINE 
Grup privat 
Facebook 
WhatsApp 
Microsoft 
teams 

-fotografii  
- filmări 

Mierc
uri 
06.05
.2020 

„Fluturașii la 
întrecere” 
 Activitate 
sportivă 

-să participe activ 
la o activitate 
sportivă folosind 
echipamentele 
care le sunt la 
îndemână. 
-să manifeste 
entuziasm față de 
activitățile 
sportive. 

- 
desfășurarea 
unor 
activități de 
mișcare  cu 
ajutorul 
echipamente
lor sportive. 
 

- prof. în 
înv. preșc. 
Părinții 

- preșcolari 
- educatoare 
- părinți 
 
 

ONLINE 
Grup privat 
Facebook 
WhatsApp 
Microsoft 
teams 

- fotografii  
- filmări 

Joi 
07.05
.2020 

„Fluturașii  
fac 
experimente
” 

-să realizeze 
experimentul 
propus folosind 
materialele 
necesare 
-să respecte 
etapele de lucru 
pentru 
experiment. 

- punerea în 
practică a 
unui 
experiment  

- prof. în 
înv. preșc. 
Părinții 

- preșcolari 
- educatoare 
- părinți 
 

ONLINE 
Grup privat 
Facebook 
WhatsApp 
Microsoft 
teams 

- fotografii  
- filmări 
 

Viner
i 
08.05
.2020 

Să cântăm și 
să dansăm 
împreună  cu 
Mr. Nicu” 
 
 
„Ziua 
luminițelor” 
– Proiect 
TeleNeghiniț
ă 

-să participe cu 
interes la 
activitatea 
recreativă 
desfășurată 
împreună cu Mr. 
Nicu. 
 

să participe activ  
la mișcarea 
grădiniței de a 
mulțumi 
voluntarilor 
activitatea depusă 
în combaterea 
virusului CO-VID 
19  prin 
proiectarea 
luminițelor, 
lampioanelor, 
instalațiilor de 
iluminat; 
- să conștientizeze 
importanța și 
semnificația 
voluntariatului în 
diferite situații de 
criză, de nevoie; 

 
-imitarea 
cântecului și 
a dansului 
propus  
 
 
 
 
- alăturarea 
mișcării 
colective 
cominității-
Neghiniță 
prin 
reflectarea 
luminițelor 
seara la orele 
20,00  
 

- prof. în 
înv. preșc. 
Părinții 

- preșcolari 
- educatoare 
- părinți 
 

ONLINE 
Grup privat 
Facebook 
WhatsApp 
Microsoft 
teams 

- fotografii  
- filmări 
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Va sugerăm următoarele materiale didactice: 

https://www.planetamami.com/experiment-pentru-copii-bicarbonat-si-otet 

PitiClic descopera pamantul - Bing video  

online muzeul zoologic - Bing video 

https://www.facebook.com/nicu.romaniuc.3/videos/10157619277608423/?__tn__=%2CdlC-
R&eid=ARAFn-CtDlDKLS2_qXwTMDXcQlDXQFC2-I-
LQUGHymUhak210zOSxVBV_strVVo1WRKNebtUkhRTkscH&hc_ref=ARTv9PtRfkh1Lk8KtX
TM9fD0bzSnpnMO5xzB4bqXsk-_mAFxoMmX6zTQ9rfUiyCY8Ds 

https://youtu.be/0EdEz8RvdXc          

https://youtu.be/ldXDtdKRins 

https://youtu.be/CL3svNrej3E  

https://youtu.be/w4aoPTdSzJo 

  

30

https://www.planetamami.com/experiment-pentru-copii-bicarbonat-si-otet
https://www.bing.com/videos/search?q=calatorie+virtuala&&view=detail&mid=B79A38ECFF411B932306B79A38ECFF411B932306&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcalatorie%2520virtuala%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcalatorie%2520virtuala%26sc%3D1-18%26sk%3D%26cvid%3D6270BFCDEE3548C2B142D66CF8D6F0FD
https://www.bing.com/videos/search?q=online%20muzeul%20zoologic%20&qs=n&form=QBVR&sp=-1&pq=onlin%20muzeul%20zoologic%20&sc=0-22&sk=&cvid=50209DB6B7374BC9A948AE8DDC5C75E5
https://www.facebook.com/nicu.romaniuc.3/videos/10157619277608423/?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARAFn-CtDlDKLS2_qXwTMDXcQlDXQFC2-I-LQUGHymUhak210zOSxVBV_strVVo1WRKNebtUkhRTkscH&hc_ref=ARTv9PtRfkh1Lk8KtXTM9fD0bzSnpnMO5xzB4bqXsk-_mAFxoMmX6zTQ9rfUiyCY8Ds
https://www.facebook.com/nicu.romaniuc.3/videos/10157619277608423/?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARAFn-CtDlDKLS2_qXwTMDXcQlDXQFC2-I-LQUGHymUhak210zOSxVBV_strVVo1WRKNebtUkhRTkscH&hc_ref=ARTv9PtRfkh1Lk8KtXTM9fD0bzSnpnMO5xzB4bqXsk-_mAFxoMmX6zTQ9rfUiyCY8Ds
https://www.facebook.com/nicu.romaniuc.3/videos/10157619277608423/?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARAFn-CtDlDKLS2_qXwTMDXcQlDXQFC2-I-LQUGHymUhak210zOSxVBV_strVVo1WRKNebtUkhRTkscH&hc_ref=ARTv9PtRfkh1Lk8KtXTM9fD0bzSnpnMO5xzB4bqXsk-_mAFxoMmX6zTQ9rfUiyCY8Ds
https://www.facebook.com/nicu.romaniuc.3/videos/10157619277608423/?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARAFn-CtDlDKLS2_qXwTMDXcQlDXQFC2-I-LQUGHymUhak210zOSxVBV_strVVo1WRKNebtUkhRTkscH&hc_ref=ARTv9PtRfkh1Lk8KtXTM9fD0bzSnpnMO5xzB4bqXsk-_mAFxoMmX6zTQ9rfUiyCY8Ds
https://youtu.be/0EdEz8RvdXc
https://youtu.be/ldXDtdKRins
https://youtu.be/CL3svNrej3E?fbclid=IwAR0mPlODYJKC352OhmV1_eDuXN7q1wBCYl7m2JluGIVSQh_LMJBtKlb9Em4
https://youtu.be/w4aoPTdSzJo


 

ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE                                                         
-ACTIVITĂȚI ONLINE- 

 

prof. CLAUDIA NICOLETA MUȘAT-                                                                      
C. N. ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI 

 
Închiderea unităților de învățământ s-a constituit ca o măsură preventivă, pentru a limita 

răspândirea infecției, în contextul pandemic mondial. Deși elevii văd această perioadă ca pe o vacanță 
continuă și se bucură de această decizie, schimbarea în sine, neparticiparea fizica atât la orele de curs 
cât și la activitățile recreative poate duce la plictiseală și iritabilitate, afecțiuni medicale noi sau 
accentuarea celor preexistente deoarece copiii nu mai au aceeași libertate pe care o dețineau până 
acum. Unele dintre motivele de îngrijorare ale părinților în acest timp sunt gestionarea timpului 
petrecut acasă, pentru a susține activitatea școlară a copiilor, pentru a nu le permite să stea prea mult 
timp în fața televizorului sau a computerului și pentru a nu abuza de internet fără un scop anume și a 
nu fi încorsetați într-o rutină păguboasă care să reducă performanța școlară. 

De asemenea, copii vor fi nemulțumiți deoarece aceștia nu se pot întâlni, juca, socializa cu 
prietenii lor. Această situație a constituit o mare provocare atât pentru părinți cât și pentru cadrele 
didactice. Rolul acestora din urmă mai cu seamă a crescut, iar abilitatea acestora, în special a 
profesorilor diriginți de a găsi modalități de capacitare a elevilor prin intermediul unor activități 
recreative care să implice participarea online a elevilor având drept ținta și scop de baza detensionarea 
elevilor, schimbarea în bine a percepției asupra conjuncturii pe care o traversăm, eliminarea anxietății 
și crearea unui cadru care să asigure buna dispoziție. Ceea ce am descoperit noi, chiar daca lumea s-
a oprit, am câștigat timp, timpul pe care ni-l doream cu toții, timpul petrecut în familie și mai ales 
timpul petrecut cu cu elevii noștri.  

Printre beneficiile participării elevilor la activitățile  online reamintim :le cultiva răbdarea;le 
îmbunătățește încrederea în sine;descoperă ca eșecul este o etapă în învățare; le dezvoltă 
creativitatea; îi învață să-și stăpânească emoțiile și să transmită emoții, le îmbunătățește gândirea 
critică; 

Toți copiii au un spirit creativ, pe care adoră să îl lase liber, fiecare pe domeniul său de abilitare. 
Utilizarea site-urilor dedicate vârstei lor a avut un rol important în menținerea unei stări psiho-
emoționale optime. Dintre acestea amintim câteva din cele la care am apelat împreuna cu elevii: 

 Platforma Khan Academy este una din cele mai cunoscute platforme de învățare 
online. Copiii pot învăța atât teoretic, cât și practic despre matematică, știință și inginerie, 
calculatoare, artă și științe umane, economie și finanțe 

 https://www.exploratorium.edu/explore/activities 
 canalul Ted-Ed, unde vei găsi o serie cu exerciții interesante de logică, care îți vor pune 

rotițele în mișcare. Încearcă să afli răspunsurile corecte înainte de finalul videourilor și 
îmbunătățește-ți astfel gândirea logică și critică. 

  The Robot Factory by Tinybop-The Robot factory by Tinybop (4+) este o aplicație 
disponibilă pentru IOS unde îți poți construi roboții preferați!  

 Star Walk Kids - Astronomy for Children-Star Walk Kids - Astronomy for Children (4+), 
disponibil pentru IOS și Android, este un planetariu virtual și instrument de educație prin care poți 
învăța mai multe despre constelații și corpuri cerești.  
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https://www.khanacademy.org/
https://www.exploratorium.edu/explore/activities
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/watch?v=1rDVz_Fb6HQ&list=PLJicmE8fK0EgYajeKYtp8IsJoqSb7G--N&index=1
https://tinybop.com/apps/the-robot-factory
https://apps.apple.com/us/app/star-walk-kids-astronomy-game/id907759227


 Monster Math-Cum ar fi să-ți îmbunătățești abilitățile matematice într-un mod 
distractiv? Încearcă Monster Math (9+), o aplicație de matematică distractivă în stil arcade, care 
oferă jocuri matematice interactive și provocatoare pentru copiii care doresc să practice abilitățile de 
calcul, de la adunare la împărțire. 

 Pe Youtube au putut găsi sute de experimente ușor de realizat care îi pot face să înțeleagă 
mai bine reacțiile chimice ori fizice, ori aplicații ale matematicii:  

 Taticool are câteva videouri cu experimente pe care le poți face cu ingrediente pe care 
oricine le are acasă, iar dacă preferi experimente mai colorate, însă la fel de simplu de realizat, găsești 
pe canalul Radu92 o astfel de serie.  

 Pe site-uri precum ScienceKids, ItsyBitsy, Kidizi găsești o serie de experimente prezentate 
pas cu pas alături de explicațiile științifice care explică fenomenele ilustrate, pe care le poți 
reproduce cu ușurință acasă.  

 Aplicația Quivervision combină coloratul cu tehnologia realității augmentate de ultimă 
generație. Cu ajutorul aplicației, desenele tale pot prinde viață și poți vedea creația ta în 3D 

  Dacă vrei să afli mai multe curiozități despre robotică, cum arată centrul Terrei ori 
criptografie, urmărește videourile canalului SciShow. Aici o să găsești videouri despre aproape orice 
subiect, explicate vizual într-un mod interactiv. 

 Un alt canal care să îți răspundă la întrebări la care poate încă nici nu te-ai gândit încă este 
It’s Okay To Be Smart. Află mai multe despre corpul uman ori despre univers vizionând videourilor 
scurte și captivante. 

 pentru cei pasionati de programare, robotică și tehnologie, câteva filme care folosesc ca 
tema centrală aceste subiecte, despre aplicativitatea acestor domenii în viața reală 

 The Lego Movie 
 Big Hero 6 
 Hidden Figures 
Descoperirea unor muzee prin intermediul tururilor virtuale a condus la imbogatirea 

bagajului informational al elevilor. Am facut recomandarea ca impreuna cu parintii sau cu alti 
colegi sa parcurga tururile virtuale ale: 

 Muzeul Louvre 
 Muzeul de istorie naturală Smithsonian 
 Muzeul Dali 
 Proiectul Google Art – oferă acces la opere de artă din peste 60 de muzee din lume 
 Muzeul Național de Istorie a României 
 Muzeul Municipiului București 
 Colecția de Artă Plastică ”Fr. Storck și Cecilia Cutescu Stork” 
 Muzeul Antipa 
 Muzeul Băncii Naționale Române 
 Muzeul Unirii Alba Iulia 

 Ca și activitate practică pentru perioada Sărbătorilor Pascale, copiii au realizat decorarea unor 
ouă din polistiren, folosind paiete colorate, diverse accesorii, precum flori, fundițe, panglică colorată 
și prezentarea la finalul orei a creațiilor personale, care au fost cuprinse într-o fotografie colaj. Fiecare 
dintre aceștia a participat în cadrul unei întâlniri online de o oră la un atelier creativ și a realizat în 
direct propria decorațiune.  

Concuzionând, toată această perioadă complicată a putut și va putea fi în continuare traversată 
cu un impact negativ cât mai redus doar prin bunăvoința și mai ales prin implicarea copiiilor și 
părintilor în activități care să îi stimuleze și să le mențină o stare psihică pozitivă.  

Colaborarea elev-profesor va duce întotdeauna la rezultate favorabile, cu beneficii reale pentru 
toti cei implicați. 
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Adaptarea activităților extrașcolare la contextul actual 

 
 

Prof. înv. primar Popa Ionela 
Prof. înv. primar Mușat Claudia 

Scoala Gimnazială Nr. 13 Rm. Vâlcea 
 
 

 

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

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:1 

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

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

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Contextul pandemic în care ne desfășurăm activitatea a afectat activităţile extraşcolare pentru 

elevi. În pandemie, elevul nu prea mai are ce face. Nu mai participă la olimpiade și nu mai face sport 
cu colegii. În mediul școlar, acolo unde activitățile de desfășoară fizic trebuie respectate prevederile 
ce țin de distanțarea elevilor, iar activitățile fizice în afara mediului școlar sunt interzise. 

Cadrelor didactice nu le-a rămas decât să se adapteze, să inoveze și să identifice forme prin care 
activitățile clasice de predare învățare (fizice sau on-line) pot fi completate cu activități menite să 
aducă un plus de valoare educației formale. 

Un exemplu în acest sens poate fi reprezentat de sărbătoarea primelor 100 de zile de școală pe 
care am organizat-o în luna martie pentru elevii clasei pregătitoare.  

 

 

1 R o d i c a  S u l t a n a   Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar, 2 7  f e b r u a r i e  2 0 1 8 ,  
h t t p s : / / e d i c t . r o / i m p o r t a n t a - a c t i v i t a t i l o r - e x t r a s c o l a r e - i n - i n v a t a m a n t u l - p r e u n i v e r s i t a r /   
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 Chiar dacă, pentru prima dată, o componentă a a comunității (părinții) nu au putut să ne fie 
aproape, sărbătoarea primelor 100 de zile de școală, element definitoriu al Alternativei Step by Step 
în care funcționăm, ne-a permis să celebrăm succesul și să punem în valoare noul statut al celor mici, 
acela de școlar. 

Alte activități prin care am încercat să organizăm activități extradidactice au fost studiile 
tematice (În lumea animalelor, Să protejăm natura, Universul etc), precum și vizitele virtuale la 
muzee, întâlnirea cu Moș Crăciun, organizarea unei serbări virtuale sau îndondeierea ouălor. 

 

 
 
În concluzie, complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu 

cele extrașcolare.  
Acestea oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 

procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai.  

Datorită tuturor acestor avantaje este important ca, chiar și atunci când situația nu permite, să 
identificăm modalități prin care să realizăm îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE ONLINE 
 
 

PROF. ÎNV. PREŞC.: MUŞAT MARIANA 
G.P.P.: ,,RAZĂ DE SOARE”, URZICENI -IALOMIŢA 

 
 

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

 
Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are locul bine stabilit 

în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia  prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o seria de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
preşcolarilor în activităţi căt mai variate şi poate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei,fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.. 

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

Ştim că în ultima perioadă, cu toţii am trecut prin moment dificile şi în ciuda unor sentimente 
de frică sau chiar panică ce duc la manifestări nu tocmai lăudabile,există şi o anume frumuseţe în 
astfel de moment. Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate 
și corect etapizate ,reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 
posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ,,față în față”  sau adecvată unor 
context speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 
învățământ,indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum 
de perioada dramatică pe care o traversӑm.  

Chiar dacă școala s-a închis, procesul educațional a fost continuat imediat. În primă fază, ținând 
cont de vârsta copiilor, la nivelul grădiniţei ,,Rază de Soare’’ne-am mobilizat pentru a răspunde 
solicitării autorităţilor de a nu opri procesul de educaţie,dar şi că unii părinţi trebuiau să lucreze de 
acasă și să aibă, în același timp, grijă de cei mici. Și atunci am construit un program, plecând de la 
nevoile lor derulând activităţi on-line pentru preşcolari,sprijin real fiindu-le părinţii. Am vorbit cu 
fiecare familie în parte: unii aveau nevoie să-și știe copiii implicați în activități educaționale,cât mai 
mult pentru ca ei să poată munci, alții voiau doar să vorbească și să se consulte cu noi, alții aveau 
nevoie de material pentru a lucra cu cei mici.  

Activitatea didactică,cât şi toate celelelte activităţi care se desfăşoară la nivelul grădiniţei 
(Întâlnirile cu părinţii, 

Parteneriatul cu părinţii,Activitatea extracurriculară…) au fost desfăşurate pe Platforma digitală 
Kinderpedia, care este o platformă interactivă ce simplifică comunicarea dintre părinţi și grădiniță în 
beneficiul copiilor. 

Pentru derularea cu succes a activităţilor am urmărit, în egală măsură ca importanţă, 
interacţiunea în timp real care să permită comunicarea bidirecţională, colaborarea cu editarea şi 
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partajarea documentelor şi resurselor educaţionale digitale care să susţină predarea conţinuturilor, 
prezentări, fişe, imagini.  

Avantajul activităţii pe platforma educaţională este păstrarea legăturii permanente între mine-
educatoare şi copii, prin intermediul părinţilor,accesul la cunoştinţe în orice moment şi în orice 
locaţie, centrare pe copil ,permiterea accesului la noile competenţe cerute de viaţa modernă . 

Materialele pot fi personalizate, posibilitatea modificării informaţiei furnizate, accesibilitate, 
confort, flexibilitate, posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de 
download-uri efectuate de către părinţi. Am desfăşurat activităţi liber alese, jocuri distractive, 
activităţi matematice, activităţi practice, am încurajat exprimarea liberă a copiilor prin artă şi desen 
şi mai puţin a competiţiei între copii, pentru a reduce presiunea psihologică a momentului. Am 
schimbat păreri şi idei cu părinţii şi am stabilit cu aceştia un program cât mai eficient pentru copii şi 
împreună am făcut ca timpul petrecut în casă să fie productiv şi distractiv pentru toţi. 

În această perioadă am desăşurat activităţile extracurriculare panificate la începutul anului 
şcolar, care să îi facă pe copii să se simtă destinşi şi cât mai aproape de mine şi de colegii de grupă,fără 
stres şi îngrijorări suplimentare în spaţiul casei. 

Dintre activităţile desfăşurate în această perioadă au fost :,,În aşteptarea lui Moş Nicolae’’; ,,Iată 
vine Moş Crăciun!”;In aşteptarea Iepuraşului’’.Activitatea extracurriculară a fost anunţată pe 
platformă ,am postat material informative fiecărui eveniment în parte cât şi suportul informativ. 

Părinţii au fost receptive la temele propuse şi au pus la dispoziţie materialele necesare. Aceştia 
au confecţionat material pentru Moş Nicolae, podoabe pentru pomul de Crăciun,Cât şi ce şi-ar dori 
să le aducă Iepuraşul de Paşti.Fiecăre părinte a  încărcat pe platformă lucrările fiecărui copil. 

 

 
 

 
 

Îmbinarea acestora activităţi are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit 
manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii 
îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin realizarea unor desene, confecţii, aplicaţii interesante şi 
creative), contriuie la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ,  iar cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar şi 
dragostea faţă de copii.     

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi etracurriculare cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea 
de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste 
activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de 
a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti 
pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice, cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare 
desfăşurate online. 
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Tradiții și obiceiuri locale de Paște și Florii 

 
 

Prof. Mușat Niculina 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Voinicel,, Călărași 

 

 
Sărbătoarea Învierii Domnului este un prilej de mare bucurie sufletească și religioasă atât pentru 

oameni cât și pentru copiii care sunt crescuți, educați în spiritual credinței ortodoxe.  Învierea  
Domnului este cea mai  mare sărbătoare a creştinătăţii, un moment  copleşitor  pentru orice credincios, 
un  mister care s-a petrecut  acum  două  mii de ani  și care continuă să fascineze întreaga omenire, 
este o realitate care se transmite din generaţie în generaţie, de la un secol la altul ca un izvor de apă 
vie.  

Întruparea şi Învierea Fiului lui Dumnezeu sunt fundamentale pentru viaţa oricărui om, 
deoarece reprezintă începutul şi temeiul  mântuiri i noastre,  prin  care  a fost distrusă moartea. Suntem  
neputincioşi să cuprindem  în cuvinte  şi  cu  raţiunea  minunea  în  sine, fiindcă  depăşeşte  
posibilităţile  noastre de înţelegere.  

Exemplul cel mai grăitor al tainei praznicului sunt valurile numeroşilor creştini care iau parte 
la această sărbătoare a bucuriei, a împăcării şi luminii, lumină care potrivit tradiţiei trebuie dusă şi în 
case. 

Propriu-zis Hristos însuși e "Paștile". În  Hristos  cel  înviat  rămâne  înscrisă  jertfa,  căci  numai  
prin  jertfa  Lui  s-a făcut  transcenderea.  El rămâne Paștile permanent prin excelență  sau  trecerea  
continuă, ca să  putem  trece și noi în orice timp împreună cu El  în planul  învierii  și  al vieții de 
veci.  

În ziua Floriilor, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserică, pentru a-L întâmpina tainic pe 
Hristos. Ele sunt sfințite și puse la icoane. Se credea că nu e bine să  renunți la aceste ramuri  dacă  
nu au venit celelalte Florii. Oamenii le puneau și pe pomii fructiferi, pentru a-i ajuta   să  rodească. 
Exista credința că abia acum  pomii  prind putere  să rodească. De aceea, nu se plantau  pomi  înainte 
de Florii, de  teamă că aceștia să  nu rămână  fără rod. 

 
Ramura de salcie sfințită era utilizată și  în scopuri  terapeutice. Oamenii înghițeau mâțișori de  

pe ramura de  salcie, pentru  a fi  feriți de diferite  boli. Bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le 
mai doară șalele. Exista și obiceiul ca părinții să-și lovească copiii cu nuielușa de salcie, când veneau 
de la biserică  crezând  că așa  vor crește  sănătoși  și  întelepți. 

 
În unele sate, mâțișorii erau  aruncați  în  curte  când  începea  să bată grindina. Însă, ramurile 

de salcie  aveau  în  principal  menirea de a-i  feri pe oameni de duhurile  necurate. 
 
De asemenea, de la Paște până la joia Scaloianului, coaja de la ouăle vopsite consumate nu se  

aruncă  ci se păstrează, așa  cum  e  obiceiul,  pentru a   se  folosi  la împodobirea  Scaloianului. 
 
Preșcolarilor le–au fost transmise aceste obiceiuri și așteaptă cu bucurie nemărginită aceste 

sărbători. Așteptarea este una deosebită, în care află noi informații despre viața, minunile lui Iisus pe 
pământ dar și despre Înviere.  

 
Curiozitatea și interesul acestora este uimitor pentru această vârstă. Astfel că ei se pregătesc 

intens încondeind ouăle, învățând cântece religioase pe care le interpretează, așa cum e tradiția în 
grădinița noastră, la biserică în duminica de Florii. 
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„Împreună pentru copiii noștri” 
 

Prof. înv. preș.: Mustata  Mihaela-Maria 
 
 

ARGUMENT 

Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul 
ştiinţific al procesului instructiv-educativ, ci şi prin libertatea de acţiune oferită preşcolarului care-i 
stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. 

Intrarea copilului în grădiniţă constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind “statutul” şi 
“rolul” de mic şcolar, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii de grupă, noutatea condiţiilor de 
activitate şi mai ales specificul învăţării, act complex care angajează dintr-o nouă perspectivă întreaga 
sferă a vieţii sale psihice, diferitele structuri anatomo-fiziologice, toate cunoştinţele pe care le va 
dobândi în anii de grădiniţă. 

Parteneriatul grădiniţă-familie, acţiunile ce se desfăşoara de comun acord şi sunt cuprinse în 
planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac decât să 
ducă la o mai bună formare a copilului, să se pună bazele omului modern de mai târziu.  

SCOPUL PROIECTULUI 

Colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare 
a preşcolarului. 

OBIECTIVE GENERALE 

• Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari, părinţi 
şi educatoare. 

• Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor, dar şi 
eliminarea discriminărilor de orice natură. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului;  

- derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de colaborare 
între membrii; 

- cunoaşterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniţă – copil , grădiniţă 
– familie. 

 

PARTENERI IMPLICATI 

- educatoarea de la grupa; 
- părinţi şi bunici; 
- preşcolarii grupei; 
- consilier educativ; 
- director manager. 
 

OBLIGAŢII COLATERALE 

1. Educatoarea şi consilierul educativ au obligaţia de a fi prezenţi la activităţile întreprinse;  
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2. Au obligaţia de a media şi soluţiona problemele ce pot apărea în urma unor dezbateri şi 
lecturări de materiale; 

3. Părinţii participă liber consimţit la acţiunile desfăşurate la grupă, dar au obligaşia de a 
asigura mijloacele necesare pentru preşcolari; 

4. Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în soluţionarea unor probleme 
de tip educaţional.  

 

DURATA: 1 an şcolar 

GRUP ŢINTĂ  

- Părinţi; 
- Bunici; 
- Preşcolari; 
- Educatoare; 
- Consiler scolar; 
- Directorul unitatii; 
  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Gradinița 

RESURSE: 

1. Umane: preşcolari, educatoare, consilierul școlar, directorul, parinti, bunici; 
2. Aplicații și platforme pentru desfățurarea activităților online; 
3. Materiale: cărţi, pliante, reviste, fişe, ecusoane. 
 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

- Şedinţe cu părinţii; 
- Lectorate pe diverse teme; 
- Concursuri tematice; 
- Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii sincron și asincron pe diferite aplicații online; 
- Sărbătorirea zilelor de naştere sau onomastice; 
- Expoziţii cu lucrările copiilor; 
- Serbările realizate în diferite momente ale anului; 
- Concursuri naţionale sau locale. 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

Întâlnirea se va desfăşura lunar, pe perioada derulării unui an şcolar, timp de o oră, moment în 
care se vor discuta temele propuse.  

Se vor distribui diferite fişe de observaţie, chestionare, se vor organiza expoziţii cu produsele 
copiilor. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

Data / Tema Obiective Modalităţi de 
realizare 

Locul 
desfăşurării 

Responsabili 

Septembrie 
2020 

„Împreună 
pentru copiii 
noștri” 

-luarea la cunoştinţă a 
regulilor şi obligaţiilor 
fiecărui membru în 
parte; 

- stabilirea activităţilor 
opţionale; 

Ședință cu părinţii 

 

Expuneri 

 

 

Aplicația 
ZOOM 

Educatoare 

Parintii prescolarilor 

Director 
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- stabilirea comitetului 
de părinţi. 

Octombrie 2020 

„De ce se tem 
unii copii de 
gradinița?” 

-realizarea unui lectorat 
cu parinții și consilierul 
școlar al unității. 

Lectorat cu 
părinţii 

Aplicația 
ZOOM 

Educatoare 

Consilierul școlar 

 

Noiembrie 2020 

„Noi suntem 
model pentru 
copilul nostru!” 

-prezentare unor 
exemple de bune 
practici 

Lectorat cu 
părinţii 

Aplicația 
ZOOM 

Educatoare 

 

Decembrie 
2020 

„In asteptarea 
lui Mos 
Craciun” 

“SERBAREA 
DE CRACIUN” 

-realizarea unui 
program artistic cu 
ocazia sărbătorilor de 
iarnă 

Serbarea de 
Crăciun; 

 

Expuneri 

Aplicația 
ZOOM 

Educatoare 

Parintii prescolarilor 

Ianuarie 2021 

„Rolul jucăriei 
în dezvoltarea 
copilului” 

-realizarea unui lectorat 
cu parinții și consilierul 
școlar al unității. 

Lectorat cu 
părinţii 

Aplicația 
ZOOM 

Educatoare 

Parintii prescolarilor 

Februarie 2018 
“Alimentatia 
copilului meu” 

- discutarea unor 
probleme de sănătate; 

 

Discuţii pe tema 
propusă 

Sala e grupă Educatoare 

Asistentele 

Parintii prescolarilor 

Martie 

2018 

“Ziua mamei” 

-  program artistic: 
“Pentru tine, mămica 
mea!”; 

- realizarea unei 
activităţi tematice 
împreună cu părinţii. 

Activitate cu 
părinţii şi bunicii 

Sala de grupă Educatoare 

Parintii prescolarilor 

Aprilie 2018 
“Tradiţii 
pascale” 

-observarea 
comportamentului 
copiilor in mediul 
religios; 

- să încondeieze ouă; 

Vizită la biserica 
din cartier 

Biserică Educatoare 

Preot 

Mai 

2018 

“La multi 

ani ,copile!” 

- program distractiv Program 
distractiv 

Sala de grupă Educatoare 

Parintii prescolarilor 
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Iunie 

2018 

Serbarea de 
sfarsit de an 
scolar 

“Copilarie 
fericita” 

-program artistic Program artistic 

Discuţii 

Grădiniţă Educatoare 

Parintii prescolarilor 

 

Bibliografie: 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea personalității elevului 

 
Prof. Mușuroi Carmen                                                                                                     

Școala Gimnazială Gura - Padinii, jud. Olt 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate;  

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. Activitățile extrașcolare 
reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întrucât au un impact pozitiv asupra 
dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Un studiu al 
lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de 
tipul acestora și rata de participare, astfel: 

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

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

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

Putem spune ca activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor 
educative,iar participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând 
cu noțiuni noi volumul lor de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un 
mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic.                                                                   
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Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber,iar o altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, 
o constituie legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților 
extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea 
acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de 
desfășurare a acestora. „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, 
într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul.  Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire,iar  scopul  acestor 
activități extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

  In concluzie, prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, a 
unor valențe pozitive ale vieții, valori morale, stimulandu-se astfel  implicarea generației tinere în 
actul decizional. 

 

 Bibliografie:  
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 3.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 
Tradiții și obiceiuri 

 

 

Prof. învățământul primar: Nagy Andrea 
Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Arad 

  
 
 
 

Învierea Domnului – Paștele – este cea mai mare 
sărbătoare a creștinității. Învierea Lui Iisus Hristos , după 
cum spunea marele părinte Arsenie Boca, este singura 
minune care se arată și este trăită atât de credincioși cât și 
de necredincioși. Această sărbătoare mare a creștinității 
aduce omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice.  

 

Credincioșii catolici, bărbații și băieții, în a 
doua zi de Paște merg la 
domnișoare și doamne 
pentru a le stropi cu apă de 
colonie,d sau la sate cu apă . 
Tradiția spune că fetele 
deaceea trebuie să fie udate 
cu apă de izvor neîncepută, 
ca să fie în anul recent 
foartre frumoase , să aibă copii sănătoși și să miroase tot anul ca mireasma 
florilor de primăvară. Fetele și femeile la rândul lor așteaptă musafirii cu ouă 
roșii, cu prăjituri , iar pentru domni se oferă și pălincă, iar aceștia le vor recita 
câte o poezie. Acest obicei a udatului este numit ”locsolás”. La oraș apa de 

izvor este înlocuită cu parfumuri, apă de colonie, deodorante.  
 
Iată câteva poezii care sunt rostite pentru a primi ouă vopsită, prăjituri:  
 
Kerek erdőn jártam, 

Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom!  

Kinyílott az aranyeső 
Én voltam ma a legelső, 
aki kora reggel 
locsolkodni kelt fel 
Minden szőke, barna lány, 
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Mint a piros tulipán 
Virulva-viruljon 
Rózsapermet hulljon. 
Íme, itt a kölni 
Szabad-e locsolni? 

 
Jó reggelt, jó reggelt,                                                                                                                     

Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Tessék hát rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom! 
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PĂSTRAREA TRADIȚIILOR DE SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE 

 
Prof. Nagy Angela Eva                                                                                                     

Școala Gimnazială Nr. 1 Borla 

 
 

,,Un popor fără tradiții este un popor fără viitor.” (Alberto Lleras Camargo) 

Păstrarea tradițiilor este un  principiu foarte important în viața oamenilor. Omul fără tradiții este 
precum planta fără rădăcini, prin ea se hrănește,crește și devine valoros. Părerea mea că este foarte 
important, încă din clasele primare, elevii să-și cunoască și să ocrotească  tradițiile. 

În fiecare an școlar, cu ocazia Șfintelor Paști, în cadrul săptămânii Școala Altfel . Am incercat 
să pregă-tesc activități prin care să stârnesc interesul elevilor pentru tradiții. Anii anteriori am 
desfășurat acest proiect o săptămână, dar anul acesta  am realizat-o intr-un proiect de o zi. Fiind vorba 
despre o clasă pregătitoare estre foarte interesant pentru ei descoperirea tradițiilor, a face cunoștință 
cu lucruri noi. 

În prima fază al proiectului am analizat ce știu ei despre sărbătorile Pascale, Din păcate am 
co9nstatat că pentru ei  Paștele este despre iepurașul care aduce oua roșii sau de ciocolată, prin urmare 
mi-am propus ca obiectiv să descopere semnificația religiosă prin simbolurile și tradițiile legate de 
această sărbătoare sfântă.  

Am împărțit ziua în trei etape: 

 În prima etapă am discutat despre ce sărbătorim cu adevărat de Paști, învierea lui Isus 
Hristos. 

 În a doua etapă am vorbit despre simbolurile Paștelui, iepurașul oul roșu și arborele ouă și 
așa mai departe. La finalul acestei secțiuni am vizionat filmul animat The Ice Age Easter Quest                            
(Epoca de gheață- Misunea Paște). 

 În ultima etapă mi-am propus să încercăm câteva tehnici de vopsit ouă.  
 Prima tehnica, una tradițională este cea a frunzei. 

Am ieșit în curte, am adunat frunze, iarbă și floricele, le-am pus pe ouă, le-am legat strâns în 
ciorapi și le-am pus în vopsea. astfel încât să nu fie doar ouă tradiționale, așa că am vopsit și ouă 
Minion, jumătate din ou au fost vopsite în galben și jumătate dintre ele au fost albastre și apoi i-am 
lipit ochii cu carioca am desenat părul și ochelarii.  

Minionii au fost gata. După ce am vopsit ouăle, am făcut un coș pentru ouă. Am împărțit 
șabloane de carton pe care le-am decupate și lipite împreună, amcules fire  de iarbă și am așezat ouăle 
în ea. Am discutat, de asemenea, despre un alte simboluri, copacul de Paște.  

Am observat realizarea copacului, cum arată, care este cel mai temut copac de ouă și ne-am 
imaginat că în sala de clasă un astfel de copac într-o o dimensiune mai mică. Am pus pământ într-o 
oală decorativă și l-am presărat pe scoarță și pe ramuri am pus floricele de hârtie  apoi am agățat ouă 
colorate dim polistiren  care au fost localizate și colectate la o vânătoare de ouă. 

La finalul proiectului am cântat cântece despre Paște, ouă ,iepuraș. Ne-am amintit desprea o 
altă tradițiie veche, umblatul cu udatul ,când se recita poezii fetelor. Am repetat câteva poezii ,băeții 
au udat fetele, aceste le-au răsplătit cu ouă roșii.Toate lucrările realizate în cadrul acestui proiect 
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le0am fotografiat, iar oule le-am expus in sala de clasă. Acestă zi a fost un adevărat succes, copiii au 
fost foarte fericiți.  

La plecare au povestit cu mare entuziasm întâmplările. 

 

 
 

 

Bibliografie: 

https://www.youtube.com/watch?v=T-dZ3O_fSIg  

https://sokszinuvidek.24.hu/otthon-keszult/2017/03/21/berzseles-a-legszebb-hagyomanyos-
tojasfestesi-technika&/  

https://www.youtube.com/watch?v=mqvy37AYg_U  
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ȘCOALA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 
Prof. înv. primar Nagy Nicoleta Grațiela 

 
Educația este și trebuie să rămână un domeniu important al statului și are nevoie de o formare 

continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății. În ultimul timp, situația de criză a scos 
la iveală anumite probleme care au impus o schimbare radicală a mentalității oamenilor.  

Educabilii au devenit mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. 
Datorită schimbărilor în domeniul profesionalizării, cadrele didactice au folosit, pe parcursul unui an 
școlar, pe lângă învățământul tradițional și varianta e-learning.  

Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. 
Elevii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a resurselor 
educaționale putând astfel învăţa din plăcere.  

Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, 
să găsească și să utilizeze resursele online la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și 
productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului 
analitic și îi învață să ia decizii importante.  

Jocurile interactive desfăşurate în mediul online sunt instrumente excelente care îi învață pe 
copii să se disciplineze, să gândească critic și să găsească rapid cele mai bune soluții.   

Învăţarea online încurajează profesorul să-şi recunoască controlul pe care îl are asupra propriei 
cariere, să se familiarizeze cu metode diverse și să împartă cunoştinţele cu alţii. 

De asemenea, prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității 
copilului, pot remedia din timp anumite probleme ale acestuia și au șansa de a comunica rapid şi 
eficient cu cadrul didactic.   

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul online s-a făcut destul de brusc și a fost 
necesar identificarea elementelor caracteristice predării în mediul virtual. O sursă importantă pentru 
atingerea obiectivelor au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale. 

S-a constatat că profesorii și elevii și-au îmbunătățit abilitățile digitale, ceea ce a schimbat 
calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același timp și societatea civilă a fost conectată 
mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, a modalităților de 
învățare și a instrumentelor digitale.   

Învățarea online implică un șir de invenții și descoperiri și contribuie la consolidarea abilităților 
de muncă independentă, ajută la promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.   

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
respectarea particularităților de vârstă ale copiilor. O îmbinare armonioasă a școlii tradiționale cu cea 
online este premisa pentru un învățământ de calitate. 
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Activități extrașcolare online 

 

de Nagy Silvia, profesor la Școala Gimnazială Geo Bogza,                                               
Bălan, Jud Harghita 

 
Se spune că nu e bine să-i educăm pe copii pentru prezent, ci pentru viitor, pentru a se adapta 

la cotidian, că este necesar să-i  cunoști pentru a putea folosi metode, mijloace adecvate pentru a 
obține finalitatea dorită. Nu trebuie însă să uităm că fiecare copil este o individualitate și, de aici, 
nevoia de a utiliza mijloace și metode variate pentru fiecare în parte, în funcție de potențialul fiecăruia. 

Fiecare cadru didactic urmează o programă unitară care are ca finalitate niște examene 
naționale. Astfel, elevii se străduiesc și învață pentru a le promova. Toate acestea însă nu sunt 
suficiente pentru formarea acestora. Pe lângă studiu aceștia trebuie să fie conștienți de lumea 
exterioară, de necesitatea participării la activități extrașcolare. 

Aceste activități extracurriculare sunt utile tuturor elevilor. Ei vor fi puși în situații noi, diferite 
de cele de la clasă, pot întâlni oameni noi cu experiențe diferite care să îi ajute să -și însușească diferite 
achiziții necesare devenirii lor.  

Educatia extracurriculara are un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor.  Astfel 
educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea aptitudinilor, talentelor, 
abordarea unui stil de viață civilizat. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate online 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, monumentele legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
muncii lor. Toate acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii 
acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară, acum tot online, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea apelează la 
afectivitatea copilului. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de 
massmedia care nu face altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane 
incapabile de a se controla comportamental și emoţional. 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Pandemie sau nu, acest 
tip de activități ar trebui derulate tocmai pentru plusurile pe care ni le aduce. 

       
Bibliografie: 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Chiar de trecem prin pandemie ... punțile de prietenie rezistă 

 
Prof. înv. primar, Bulz Lăcrămioara - Iuliana,                                                         
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani 

Prof. Nagy – Rusu – Gabriela – Doris,                                                                      
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad 

 
 
Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global 

de învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului 
de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi  sau a educaţiei 
permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină 
educaţiei de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai eficientă.  

Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu importanță majoră în formarea copiilor în 
funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități, prezentând avantajul cultivării sentimentul de siguranță 
tocmai prin lipsa „lucrului impus”. El, copilul, simte nevoia să-și aleagă singur una sau mai multe 
activități, eliminându-se astfel reacția de respingere a actului educațional forțat. 

Reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, 
muncă, talent, presupune implicarea tuturor factorilor sociali: elevi, cadre didactice, parteneri 
educaţionali, părinţi, societate civilă, media şi comunitate, care vor duce la sensibilizarea copiilor prin 
activităţi interesante şi atractive, deoarece ... „Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea 
râurile şi nu ne-am bucura de răcoarea lor; dacă soarele nu ar fi prietenul planetelor, nu ne-am bucura 
de culorile şi de parfumul florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea 
prospeţimea dimineţilor şi dacă frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii ... Să 
ne privim în ochi cu blândeţe, să ne dăm mâinile şi vom vedea cât de bogaţi suntem căci stăpânim 
cea mai valoroasă comoară a lumii – PRIETENIA.”  

Copilul învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru organizat, la 
început într-o colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi dă posibilitatea de a 
comunica mai bine, de a se integra în cadrul acelui grup, de a deveni mai creativ, de a trage concluzii. 
Are posibilitatea de a învăţa din experienţa altora, de a deveni mai sociabil, de a lega prietenii. 

Considerăm că relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă, 
şcolarii au nevoie să înveţe să ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei 
şi să înţeleagă mai bine experienţele prieteniei lor. Colaborând cu copii dintr-o școală din altă 
comunitate, le vom trezi elevilor interesul pentru prietenie. Această colaborare sprijină dezvoltarea 
unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi. Dorinţa noastră 
se îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copii - educatori - comunitate.  

Am urmărit să  desfășurăm câteva  activități educative extrașcolare în parteneriat cu altă unitate 
de învățământ, alături de copii aflați în categoria grupurilor dezavantajate social, financiar, economic, 
copii cu CES sau alte dificultăți de socializare, integrare, adaptare la mediul educațional cu ocazia 
săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai bun”.  

 
Activități desfășurate:  
 
1. A venit primăvara! -  povestea copacului din fața casei mele 
2. Prietenie în cuvinte și culori   
3. Vizită la muzee virtuale 
4. Desenăm și gătim împreună  
5. Vine Iepurașul! – încondeierea ouălor  
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Indiferent de distanța dintre noi, de scenariul în care ne desfășurăm activitățile instructiv – 
educative putem spune că obiectivele urmărite (spre ex: dezvoltarea spiritului de toleranță și 
cooperare, a sentimentului de bucurie, relaxare și întrajutorare față de toți copiii)  au fost atinse cu 
succes.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Banea., S., Morarasu., V., C., Ghid de resurse practice pentru activitatea de consiliere si 

orientare a elevilor, Editura Performantica, Iasi, 2009 
2. Băran-Pescaru, A., Parteneriat în educație, Editura Aramis Print, București, 2004 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                                                 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. NANU SIMINA 
 

 

Activitățile exrtrașcolare joacă un rol extrem de important în viața elevilor, iar cadrele didactice 
sunt responsabile în identificarea celor mai eficiente metode. Alegerea unei activități extrașcolare 
potrivite va contribui la dezvoltarea capacităților congnitive, emoționale,sociale și comportamentale 
ale elevilor.  

În același timp, acestea contribuie și la dezvoltarea competențelor, la câștigarea încrederii în 
propria persoană, dar și la descoperirea unor talente. Obiectivele instructiv- educative trebuie să 
primeze și să fie in concordanță cu vârsta și nivelul de dezvolatare al elevilor pentru ca rezultatele 
scontate să devină realizabile. 

Aceste activități se pot desfășura sub diverse forme: plimbări, excursii, tabere,vizite la 
muzee,expoziții, monumente și locuri istorice; vizionare de emisiuni muzicale și diverse piese de 
teatru;activități sportive;ateliere literare și de pictură; participarea la diverse spectacole; angrenarea 
copiilor în diverse serbări și festivități; participarea la diverse concursuri. Toate acestea au o influență 
formativă asupra elevilor. 

Lumea în care copiii trăiesc  astăzi este o lume complexă, o lume care se află într-o permanentă 
schimbare, iar aceștia, alături de cadrele didactice dar si alături de parinți, trebuie să înțeleagă și să 
accepte provocările într-un mod practic, creativ și inovator. 

Și pentru că vorbim de schimbare, la care trebuie să ne adaptăm, s- a ajuns în situația in care, 
activitățile extrașcolare se desfășoară, în mare parte, in mediul online. Dacă acum ceva timp în urmă, 
cadrele didactice realizau activitățile extrașcolare tocmai pentru a desprinde elevul de ceea ce 
înseamnă televizor, calculator și internet, iată că astăzi, ca urmare schimbării majore intervenite în 
societatea noastră, s-a ajuns să se utilizeze mediul online ca ,,un mod de viață”. Până la urmă, orice 
elev are dreptul să se dezvolte și să i se accesul la informație. Elevul trebuie în continuare să 
descopere, să exploreze, să identifice,să exerseze,să încerce, să practice, să își continuie toate acele 
,,demersuri” atât de necesare în dezvolatarea lui ca individ. 

Astfel că, dacă se nu poate merge în excursii, se poate apela la turismul virtual (turul diverselor 
țări, orașe, muzee, săli de spectacol). Pentru pasionații de pictură, atelierele  de arte frumoase 
desfășurate online, concepute pentru a stimula empatia, abilitățile de comunicare, de discurs 
creativitatea și imaginația, sunt o variantă la care se poate apela.  

O activitate extra școlară, care este centrată pe studiul limbilor străine, se poate realiza online 
prin accesarea diverselor platorme, aplicații, jocuri interactive special concepute în acest sens. Nu pot 
fi omise nici concursurile online,care sunt numeroase în această perioadă și foarte variate.  Astfel 
elevul are libertarea și posibilitaea de a-și alege tematica și modul de desfășurare al acestora, în funcție 
de propria persoană. Și astfel exemplele pot continua.  

Trebuie să remarcăm amploarea pe care a luat-o oferta online în diverse domenii, ofertă creată 
special pentru a veni în sprijinul copilului. Important este ca profesorul să vină în sprijinul elevului și 
să îl canalizeze în funcție de propriile interese. 
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În concluzie activitatea extracurriculară, fie că se desfășoară în mod tradițional sau on 
line,reprezintă o componentă educațională valoroasă și eficientă în viața elevilor și a cadrelor 
didactice. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori-,,Descoperirea copilului”) 

 

Bibliografie: 

Cernea,Maria: ,,Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea preocesului de 
învățământ”, în ,,Învățămant primar” nr. 1/2000, Ed. Discipol, București; 

Ionescu.M, Chiș V: ,,Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 
autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001. 
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ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ CU SCOPUL DE A EVIDENȚIA                                                         
MODUL ÎN CARE NE PREGĂTIM SĂ SĂRBĂTORIM SFINTELE PAȘTI 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. Narița Ioana Cristina                                                            

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION AGÂRBICEANU”                                                    
BUCIUM, JUDEȚUL ALBA 

  
 
Se iniţiază o discuţie cu copiii “Despre Paști știu că…”. Discuţie în care copiii sunt rugați să-și 

împărtășească impresii din experiența lor proprie privind unele evenimente deosebite petrecute în 
ziua precedentă, despre ce au auzit sau vazut și despre sărbatoarea religioasă,mult așteptată 
– Sărbătoarea Paștelui, precum și venirea iepurașului cu daruri. 

Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul  ALA I şi vor încerca să ducă la bun sfârşit 
sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face curat la masa 
de lucru: Suntem harnici./ Am lucrat şi la centre fac curat! 

La centrul BIBLIOTECĂ, copiii vor privi imagini specifice sărbătorii Paștelui. Preșcolarii 
trebuie să formuleze propoziții pe baza acestor imagini, descriindu-le. Prima imagine reprezintă 
tradiţia „vopsirii şi încondeierii ouălor”. Vom citi imaginea şi vom purta discuţii referitoare la culorile 
cu care se vopsesc ouăle de Paşti, ce reprezintă oul încondeiat, ciocnirea lor şi salutul de Paşti. În a 
doua imagine vom afla şi vom discuta ce simbolizează „mielul şi iepuraşul”. Următoarea imagine 
aduce în prim plan „pasca şi cozonacul”. După citirea elementelor imaginii vom discuta ce 
simbolizează acestea în tradiţiile creştinilor. Ultima imagine reprezintă „Biserica şi Lumina Învierii”. 
După citirea elementelor din imagine vom purta discuţii referitioare la mersul creştinilor la biserică 
în noaptea de Paşti şi despre Lumina Învierii.  

La centrul ARTĂ, copiii vor realiza o felicitare de Paști folosind tehnica lipirii. 
La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor trebui să recompună imaginea unui ou din jumătăți 

folosind jetoanele puse la dispoziție.  
După terminarea lucrului la centre, voi face evaluarea lucrărilor expuse prin metoda Turul 

galeriei. 
Tranziţii: Hai copii în pas vioi,/Câte unul, câte doi/Pe mâini ca să ne spălăm/Micul dejun să-

l luăm! 
Rutine: Formarea deprinderilor igienico-sanitare. Servirea micului dejun.  
Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de energie, 

deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă. Bună dimineaţa, dragi copii! Încă de la începutul 
săptămânii am început să ne pregătim pentru marea sărbătoare creștină ce urmează. Astăzi, vom 
învăța jucându-ne cu iepurașul. 

Salutul porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii salut: Dimineaţa ne-am trezit,/ Și 
la grădi am venit;/ Cu toții ne salutăm,/ Bună dimineața, dragi iepurași! Așezați în semicerc, pe 
scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia Bună dimineaţa, dragi iepurași!, salutul curgând firesc 
de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie.  

Prezenţa se va realiza în stilul grupei mari: o fetiţă va număra câţi băieţi se joacă la gradiniţă 
astăzi; un băiat va număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă.  

Pentru a completa calendarul naturii, vom consulta buletinul meteo verbalizând acţiunea: 
Suntem în anotimpul primăvara, luna aprilie, data.. . Ieri a fost joi, a patra zi a săptămânii, iar mâine 
va fi vineri a cincea zi a săptămânii, a șasea zi sâmbată și duminică a șaptea. 

Noutatea zilei: Prezența iepurașului la noi la grupă.   
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Voi cere copiilor sa îsi reamintească tema săptămânii “Vin sărbătorile Pascale!” iar apoi voi 
spune o ghicitoare: 

Umblă vestea-n tot satul,/Cum că vine .......? (iepurașul); /Să v-aducă pe-nserat,/Paște bun si 
Luminat!/Să v-aducă oul roșu, /Care să vă umple coșul./Cine să vă umple coșul?/(iepurașul); 

Copilul care va răspunde primul la ghicitoare, va descoperi și scrisoarea iepurașului Rilă-
Iepurilă care ne invite în grădina lui și ne cere ajutorul pentru pregătirile de Paști. 

Prin intermediul tranziţiei Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-
nvârtim, ne răsucim/ Către activități noi pornim! copiii se îndreaptă către centrele unde se vor 
desfășura activitățile pe domenii experiențiale. 

DLC- Cu ajutorul șortului povestitor, voi realiza ,,Povestea iepurașului de Paști” 
DȘ-Activitate matematică: pentru a-l ajuta pe Rilă-Iepurilă, copiii vor trebui să asocieze cifra 

la cantitate și invers în limitele 1-8, să ordoneze jetoane în ordine crescătoare a mărimii, să 
descompună numere, să identifice vecinii unui număr și să rezolve câteva probleme , folosind operația 
corespunzătoare. 

La final se vor iniţia câteva jocuri distractive şi de mişcare menite să pună în valoare şi 
cunoştinţele dobândite în ziua respectivă dar şi alte tranziţii. Copiii vor desfaşura următoarele jocuri 
distractive “Cursa iepurașilor – cu oul în lingură” și “Oul frige”. 
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EXEMPLU DE BUNE PRACTICI PENTRU 

ȘCOALA ALTFEL, ONLINE 
 

 

PROF. NASTASE DANIELA MIHAELA                                                                                                       
SCOALA ,,SMARANDA GHEORGHIU,, TARGOVISTE 

 
 
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică:  A VII-A 
 

Data:   14 APRILIE  2021 
PREGATIREA UNUI CONCURS LITERAR DE POEZIE SI PROZA PENTRU SF. PASTI 
 
• Care este exemplul de bună practică? 

Denumirea 
exemplului de bună 
practică 

AUDITII –CANTECE DE PASTI 
LECTURA-BIBLIOTECA VIRTUALA-,,AJUTOARELE 
IEPURASULUI 

Descrierea exemplului 
de bună practică 
(max. 50 cuvinte) 

Am apreciat si evaluat cele mai bune lucrari, DESENE SI OUA 
PICTATE, DAR SI POEZII DEDDICATE SARBATORILOR 
PASCALE, COMPUNERI DESCRRIPTIVE 
PROIECT,, TRADITII PASCALE ROMANESTI 
Apoi am facut recomandarile celor cu ritm lent de invatare 

• De ce cred că este un exemplu de  bună practică? 
 
Beneficii pentru elevi 
(max. 100 cuvinte) 

Pentru ca am implicat activ copiii si parintii in EVALUAREA CELOR 
MAI BUNE LUCRARI 
Am evaluat si corectat ce mi-au trimis elevii dinainte pe Whatss, 
pastrandu-le confidentialitatea lucrarilor 
Pentru ca am recapitulat doar INVIEREA DOMNULUI, CEA MAI 
MARE SARBATOARE CRESTINA, am invitat un preot si profesorul de 
religie, intr-un ZOOM  
Am fost fericiti centru ca ZOOM si Whatssup ne-a ajutat sa ne vedem  
Am postat pe CXlassrom cele mai bune creatii literare 

Reflecțiile mele/ Lecții 
învățate (max. 100 
cuvinte) 

Am invatat ca omul este adaptabil, vointa sa aiba si sanatate 
Am realizat material pentru revista scolii 
 

Reușite/ Provocări 
(max. 100 cuvinte) 

Am reusit sa implic toti elevii in videoconferinta, la premiere 
Provocare-realizarea unui filmulet in care sa pun experienta aceasta 
neasteptata ! 

• Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea 
legislației în vigoare) 
A. FOTOGRAFII  SUGESTIVE (max. 5) 
B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)Doamna, ce dor mi-a fost!Am citit o carte , 
nu mai facusem demult acest lucru! 
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)fise ,teste, filmulete D    
D. Expozitir online cu ouale pictate 

CONCLUZIA 

Elevii sunt mult mai adaptabili decat unii dintre noi 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 
Școala Gimnaizală Numărul 8 Borșa, Maramureș                                                          

Prof. înv. primar, Năsui Alina 
 
 
Denumirea activităţii: „Eminescu, poetul nepereche” 
Coordonatorul activităţii: prof înv. primar Năsui Alina 
Data desfăşurării: 15.01.2021 
Locul desfăşurării: Google classroom (clasa virtuală) și Google meet 
Grupul ţintă: elevii clasei I                                                                        
Nr. participanţi: 14 
Scop: - Cunoașterea operei și vieții poetului Mihai Eminescu; 
-Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică și contemporană. 
Rezultate înregistrate: 
- Toți elevii clasei I au participat la activitate;  
- Temele abordate au fost diverse şi s-au folosit diverse tehnici de lucru precum: desen, pictură, 

colaj; 
Reflecţii/Lecţii învăţate: 
- elevii şi-au sporit creativitatea; 
- copiii au descoperit informaţii noi despre marele poet; 
- conştientizarea de către elevi a importanţei lecturii; 
- implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate. 
Descriere activitate: 
Activitatea a debutat prin prezentarea unei planșe și un ppt cu date biografice viața și opera 

marelui poet, urmată de discuții. 
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Prezentarea poeziei „Somnoroase păsărele”, citirea și transcrierea unei strofe în caietul de clasă. 

 
 Lucrare practică „Trece lebăda pe ape”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vizită virtuală la casa memorială a poetului. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Profesor: Neacșu George-Marius                                                                                    
Școala Gimnazială Nr.27 „Anatol Ghermanschi” Brașov 

 

 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

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

Exemple de activități extrașcolare tradiționale 

 Vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  
Constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local și 
national. 

 
 Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet  

Pot constitui surse de informații, dar în același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu 
lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos. 

 
 Excursii și drumeții tematice  

Proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de informare şi formare a 
elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul didactic al drumeţiilor 
şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor organizate în clasă, 
având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de optimism şi bună 
dispoziție la asemenea activități. 

 

Exemple de activități extrașcolare online 

 Clubul copiilor NASA  
NASA Kids 'Club Picture Show este o galerie de imagini cu unele dintre cele mai tari și 

interesante imagini ale NASA. Acestea pot fi folosite ca inițiative de conversație sau ca mesaje de 
scris pentru a conduce copiii în discuții despre subiecte legate de STEM și evenimente curente. 

 
 Activități extracurriculare tehnico-științifice 
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Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 
 Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

Copilul tău va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, 
ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
SĂRBĂTOAREA DOVLECILOR 

 
Neacșu Violeta Luminița                                                                                                    

Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Lieṣti 

 
Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic, venind să definească 

sfera educaționala prin proiecte,  grupuri țintă,  parteneriate, finanțări, obiective clar definite, evaluări 
și diseminări ale informațiilor, menite să contureze profilurile culturale ale școlarilor, să deschidă 
porți spre educația permanentă.  

Dimensiunea europeană a învățământului românesc, presupune o disponibilitate și o mobilitate 
crescută a cadrului didactic, o ancorare realista în contextul economic actual, în centrarea întregii sale 
activități pe elevul de azi. La vârsta aceasta, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau a substitutelor (prezența concretului în orice tip de activitate este absolut 
indispensabilă).  

Rolul profesorului  (dar și al familiei) este acela de a oferi în mod gradat și în acord cu 
particularitățile de vârstă, cunoștințe necesare care motivează conduitele și normele eco-civice, să 
creeze și să organizeze activități educative stimulative.  

Cetățeanul de mâine, parte integrantă a unei comunități locale, naționale dar și 
europene.  Întrucât nu putem stăvili progresul și avalanșa de informație caracteristică evoluției 
societății umane și secolului în care trăim, este necesar ca informațiile noi să fie asimilate 
corespunzător, ducând la formarea armonioasa a personalității elevilor.  

În acest sens am propus elevilor activitatea extracuriculară "Halloween - Sărbătoarea dovlecilor 
luminoşi; Petrecere De Halloween” care intenționează să înlăture prejudecata ca Halloween este o 
sărbătoare americană și că nu se încadrează în peisajul cultural românesc. Superstițiile se regăsesc în 
orice cadru cultural, în variate forme. Pentru a combate pericolul imitației și asimilării greșite a 
formelor fără fond, ne-am propus să acordam atenție acestui eveniment, stimulând capacitățile 
creative, intelectuale și afective ale elevilor prin diferite activități.  

Activitatea s-a desfășurat la școală cu elevii clasei a IV-a. In cadrul orei de Limba Engleză, am 
adaptat conținuturile, astfel încât am putut discuta despre Halloween, elevii au fost stimulați să  
prezinte în limba engleză personajul în care erau costumați și să spună câteva cuvinte despre acesta. 
Astfel cei mici au exersat tehnici ale discursului în public, și-au dezvoltat vocabularul și au 
demonstrat că pot alcătui propoziții simple și cu înțeles în limba română.  

Am utilizat pentru această activitate joculețe și feșe de lucru din care copiii au aflat cuvinte noi 
specifice acestei sărbători, și-au testat atenția și spiritul de observație în înțelegerea și rezolvarea 
cerințelor. 

Dacă situația epidemiologică nu ne-ar fi permis să desfășurăm aceasta activitate în manieră 
tradițională, am fi realizat-o cu siguranță în mediul online. Toate strategiile și metodele ar fi fost 
regândite și astfel alese încât buna realizare să fie posibilă. Ne-am fi costumat acasă și ne-am fi 
prezentat în fața calculatoarelor. Activitatea ar fi fost prezentată online în cadrul întâlnirii de pe una 
din platformele alese.  
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Este un lucru cert că maniera tradițională ne este mult mai facilă în realizarea învățământului și 
a activităților extrașcolare implicit. Însă situații deosebite ca cea în care ne aflăm ne provoacă să fim 
creativi, inovativi și să ne adaptăm condițiilor prin care trecem.  

Emoția transmisă poate nu va fi aceeași, însă această manieră online îi poate avantaja totuși pe 
acei elevi cărora le este mai dificil să se exprime liber, în public! 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 

Prof. înv. primar: NEAGA GABRIELA ELENA                                                           
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MARCA, JUD. SĂLAJ 

 
Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viaţă în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de 
respect şi dragoste faţă de natură, de om şi realizările sale.    

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unor afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 
cea comportamentală. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie,  facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite de a-şi 
cunoaşte elevii, să-i dirijeze, să le influienţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi.  
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Activităţile extracuriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter  atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

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

 
 

Prof. Neagoe Irina Irena 
Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” Pitești 

 
 

 
Pentru majoritatea oamenilor care trăiesc în România, Paștele este o sărbătoare specială care 

aduce multă bucurie. Este o perioadă în care familiile se bucură împreună de o sărbătoare dragă 
sufletului, în spiritul unității. 

Trăim vremuri fără precedent, în care gesturi fizice semne ale păcii și respectului, ca strângerea 
unei mâini sau întâlnirile unui număr mare de persoane, ne expun riscului de a ne infecta cu COVID-
19. Prin urmare, în acest an, spiritul Paștelui presupune și un simț al solidarității și responsabilității 
de a ne proteja pe noi și pe ceilalți de COVID-19. 

Mai mult ca oricând ne putem folosi de tehnologia modernă pentru a ne conecta cu rudele și 
prietenii care locuiesc atât departe, cât și aproape: distanța fizică nu înseamnă izolare socială. Să 
păstrăm legătura sărbătorind Paștele în moduri noi și inovatoare. 

Măsurile de distanțare fizică ne protejează pe noi, pe cei dragi și întreaga comunitate. Îi 
protejează în mod special pe cei mai vulnerabili: persoane vârstnice, persoane cu afecțiuni medicale 
preexistente, persoane fără adăpost și persoane marginalizate.  

Respectarea recomandărilor de distanțare fizică îi protejează și pe cei care lucrează în sistemul 
sanitar, care, cu mult curaj, neobosiți, zi și noapte, au luptat împotriva pandemiei încă de la primele 
cazuri semnalate. Noi trebuie să stăm acasă pentru ca ei să poată merge la muncă, sănătoși, pentru a-
i îngriji pe cei bolnavi.  

Secretarul General al ONU, Antonio Gutierrez, ne reamintește ca în această perioadă a 
sărbătorilor creștine, cât și a altor sărbători religioase, să ,,transmitem gânduri speciale personalului 
medical care luptă eroic în prima linie împotriva acestui virus teribil și tuturor celor care lucrează 
pentru ca localitățile în care trăim să continue să funcționeze, să ni-i amintim pe cei mai vulnerabili 
dintre cei vulnerabili, să ne reînnoim credința unul în celălalt și să ne regăsim puterea în binele de 
care dăm dovadă în aceste vremuri tulburi, întrucât comunitățile de diferite confesiuni religioase și 
tradiții se unesc în spiritul solidarității.  

Împreună putem și vom înfrânge acest virus, prin cooperare, solidaritate și credință în 
umanitatea noastră comună.” 

Îndrumările OMS  Considerații și recomandări practice pentru liderii religioși și comunitățile 
religioase în contextul COVID-19,  recunosc rolul special pe care îl au liderii religioși, organizațiile 
de natură religioasă și comunitățile religioase în educarea, pregătirea și în acțiunile de răspuns 
împotriva COVID-19. 

Elaborate împreună cu diferite grupuri religioase și inter-religioase la nivel internațional, aceste 
îndrumări evidențiază felul în care actorii relevanți susțin măsurile de răspuns în diferite feluri, 
precum: distribuirea unor mesaje corecte despre COVID-19, evitarea reuniunilor cu un număr mare 
de persoane și organizarea activităților de natură religioasă în mod alternativ, pe cât de mult posibil, 
asigurându-se că orice decizie de organizare a unor întâlniri în scop religios, educativ sau social, este 
în conformitate cu îndrumările autorităților naționale și locale și întărirea sănătății mintale și 
spirituale, a stării de bine și a rezistenței. 

Această abordare contribuie la consolidarea măsurilor naționale, regionale și internaționale în 
vederea salvării vieților și reducerea bolilor și a suferinței provocate de coronavirus. 
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Modelarea, formarea şieducaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şiinteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului.  

 

 
 
Învierea Domnuluieste sărbătoarea luminii și a bucuriei unice a Învierii Mântuitorului, o 

sărbătoare a familiei marcată de ritualuri și tradiții religioase, ziua din care creștinii încep să se salute 
cu „Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu „Adevărat a înviat!”, timp de 40 de zile, până la Înălțarea 
Domnului.De Paşti, spun preoţii, nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni nu trebuie să plângă.  

În zilele de Paști, bucuria trebuie să fie predominantă. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
 

Neagoie Mihaela                                                                                                                       
Școala Gimnazială Drăguțești, Gorj 

 

 

Mediul familial ocupă un loc important în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 

individului. 

Copilul este o persoană într-un moment al dezvoltării sale,deosebit de receptiv la influenţele 

pozitive sau negative. 

Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii 

unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi mijloace de comunicare 

și colaborare. 

În perioada preșcolară este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială 

dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții copilului.  

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 

educatoare), părinții trebuie să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 

îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, trebuie să se acorde părinților timpul de care aceștia 

au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 

intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 

ș.a.m.d 

În cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri semnificative și 

necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo de toate acestea, 

părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din 

educația timpurie și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale 

lui. 

Parteneriatul grădiniță-familie, necesită din partea tuturor celor implicați acceptare, toleranță, 

interacțiune, egalitate de șanse, comunicare, colaborare și cooperare, susținere reciprocă și lucru în 

echipă. 
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ȘCOALA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU TOȚI 

 
Prof. Înv. Preșcolar – NEAGOIE - MUNCIOIU ROXANA ANAMARIA        

Grădinița SFÂNTA LUCIA-Craiova 

 
Indiferent dacă suntem educatori, învățători, profesori la școala generală, liceu sau la 

universitate știm că nu ne oprim niciodată din învățat. O școală modernă trebuie să țină pasul cu 
schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să vină în sprijinul elevilor și 
profesorilor. În școala noastră această provocare a venit în luna martie, când toate orele au urmat a se 
desfășura online.  

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună 
în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația 
nou creată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, 
care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate 
de către cei mai mulți elevi. Așadar, și noi am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea 
online.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: 
G Suite for Education. (Google Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, 
EasyClass, ClassDojo. Varianta aleasă a fost G Suite for Education. Cu aplicațiile din pachetul G 
Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga școală.  

Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc 
procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea 
didactică și administrativă. Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre 
cele mai bune aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte 
instrumente digitale de predare și învățare care transformă actul educațional într-o experiență 
interactivă și interesantă.  

Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem cunoștință cu această 
platformă și aplicațiile sale care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să 
rămână conectați în procesul de învățare. Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă 
al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de 
învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare-învățareevaluare realizat la clasă în care elevul 
utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, 
răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în care digitalizarea este 
inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.  

În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 
aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: - orarul 
școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online; - timpul de lucru la calculator 
al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min., ciclul gimnazial - 120/150 min.); - 
pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplicații, ce 
se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare; - toate activitățile sincron 
trebuie planificate din timp și organizate foarte bine; - este necesar să prezentăm părinților și elevilor 
platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru cu aplicațiile; - avem nevoie de: răbdare, empatie și 
flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, 
părinți, colegi; - avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 
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personalizare a sarcinilor; - feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-
didactic/elevi, cadru didactic/ părinți. Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de 
învățare prin faptul că vin în sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția 
profesorilor modalități moderne de predare și evaluare.  

Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: prin întrebări, 
prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să transmită 
încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate. 

 

Bibliografie: 

- Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 
„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 - http:// 
www.didactic.ro - http:// www.e-şcoala.ro 36 EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPT 
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Activitățile extrașcolare la limba franceză în perioada pandemiei 
 
 

Prof. Carmen-Nicoleta Neagu (limba franceză) 
Liceul Tehnologic “Gheorghe Miron Costin” Constanţa 

 
 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității şi a competențelor 

copilului, pentru succesul lui, dar și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. Datorită 
pandemiei, începând cu luna martie 2020 şi în prima jumătate a anului 202, activitățile 
extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format ajută profesorii şi părinții care 
promovează învățarea continuă.  

Cursurile disponibile pe internet sunt atractive, accesibile, copiii descoperind într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Ne referim aici la activități în care copiii îşi 
descoperă talente și pasiuni, îşi dezvoltă abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Una din activităţile interesante care a avut succes în rândul adolescenţilor care studiază limba 
şi cultura franceză a fost cea de turism virtual. Elevii au devenit exploratori, descoperind în vizita 
virtuală a Muzeului Luvru (le Musée Louvre) din Paris istoria umanităţii, începând cu Antichitatea şi 
parcurgând toate epocile până în prezent. 

 

Parisul se află la o distanţă apreciabilă, călătoriile au fost o perioadă interzise (chiar şi în 
vacanţă), dar cu ajutorul internetului eleviii au putut vedea în mod real celebrul muzeu din capitala 
Franţei, la fel de renumit ca şi monumentul-simbol, Turnul Eiffel.   

Daca vrem să ne ajutăm copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiesc, dar și despre alte civilizații de azi sau antice, vizitarea unui muzeu în regim virtual este o bună 
alegere, fiindcă majoritatea muzeelor internaționale “și-au deschis porțile” online în această perioadă. 
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Impactul activităţilor de turism virtual a avut rezultate interesante: elevii au învăţat termeni noi, 
au devenit conştienţi de importanţa abordării transcurriculare a noţiunilor (limbă straină, istorie, 
geografie), au făcut vizitele în ritmul propriu, în siguranţă, gratuit, au descoperit frumuseţea navigării 
pe internet în scop educativ, au eliminat lenea și plictiseala prin această activitate online interactivă!  

 
 
 Bibliografie: 
 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 
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Din nou la şcoală... din nou impreună                                                                           
Activităţi de acomodare la noul context şcolar 

 

prof. ȋnv. primar Neagu Doina,                                                                                                                 
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”,                                                                                                      
comuna Cuza-Vodă, judeţul Galaţi 

 

Ne dorim să fim cu toții la Școală, să trăim bucuria de a fi unii cu alții, cu elevii și colegii, să 
trăim bucuria de a învăța lucruri noi, bucuria de a continua Viața. Cu întreg caruselul său de 
evenimente, situații, decizii, neprevăzut. De fiecare dată când „reîncepe școala”, fiecare dintre noi se 
umple de emoții, din cele mai diverse. Cu atât mai mult în acest final de an şcolar..  

Neliniștea, anxietatea, frica, dar și bucuria, așteptarea, curiozitatea, surpriza…vor contura, cu 
siguranță, experiențe noi din care vom învăța multe Lecții. Să sperăm că toate neplăcerile acestor 
multe luni vor trece cât mai repede, și că fiind atenți la ceea ce avem de respectat, vom reveni la o 
stare cât mai funcțională și în școlile noastre! Până atunci să facem tot ce putem ca să fim 
amplificatori de bucurie.  

Să avem cu toții minte limpede și inimă deschisă, iar finalul de an să ne fie luminos și 
dătător de ȋncredere şi speranță!  

 
PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR 
a)" CRED CĂ TOTUL VA FI BINE! ÎMPĂRTĂȘESC CE SIMT” 
 
Autocunoaștere și dezvoltare personală  
Clasa/ grup țintă: elevi din clasa pregătitoare  
Competența generală: : Exprimarea adecvată a emoţiilor in interactiunea cu copii şii adulţi 

cunoscuţi;  
Competența specifică:  
 Utilizarea unor elemente de ascultare activa;  

 Explorarea abilitatilor de relationare cu ceilalti;  
 
Secvența 1. „Insignele cu emoţii” 
Fiecare copil primește un set de insigne pe care sunt reprezentate emoțiile de bază: bucurie, 

furie, entuziasm, surprindere, teamă, tristețe (vezi anexa). Dintre insignele primite, copiii își vor lipi 
pe corp, în ordine crescătoare de sus în jos, pe acelea care desemnează stările cel mai des simțite de 
ei odată cu revenirea la școală, terminând la baza clasamentului cu cele resimțite cel mai rar/ mai 
puțin intens. La nevoie, se dă libertatea de a face clasamentul emoțiilor oriunde pe corp, pe piept, 
braț, picior, etc. Fiecare elev își prezintă emoțiile și poate să exemplifice momentul, perioada, 
contextual în care respectivele stări emoționale au fost resimțite. 

 
Secvența 2. Formarea abilităților de gestionare emoțională  
Fiecare copil primește fișa ”Îmi ajut corpul să fie calm”, o completează și se discută 

răspunsurile. Consilierul ghidează elevii să fie calmi prin exersarea unei tehnici de relaxare 
musculară, de ex. Încordează-ți mușchii brațelor și menține-I așa până număr la 7; eliberează-i și 
scutură brațele. Încordează-ți mușchii picioarelor și menține-i așa până număr la 7; eliberează-le și 
scutură brațele, s.a.m.d și cu alte părți ale corpului. Se discută ce au observat copiii făcând acest 
exercițiu.  
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Ca alternativă, în funcție de timpul disponibil, copiii își pot alege o mantră sau un mesaj de 
autocalmare, de tipul: “Sunt capabil/ă. Sunt puternic/ă. Sunt deștept/deșteaptă”, etc.  

 
Secvența 3. Feedback  
În final, copiii vor completa fișa –”Cu cine pot să împărtășesc ce simt?” 
b)“ȊNTȂLNIREA DE LA ȘCOALĂ!”  
Autocunoaştere şi dezvoltare personală  
Competența generală: Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi 

cunoscuţi;  
Competențe specifice:  
 Utilizarea unor elemente de ascultare activă;  

 Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;  
 
Clasa/grup țintă: elevii clasei pregătitoare  
 
Prezentarea activității: 
Secvența 1. Are rol de spargere a gheții, relaxare și captare a atenției. Elevii sunt invitaţi pe 

spaţiul verde al şcolii, pe rând, păstrând distanţarea fizică, cântând „Totul va fi bine!”. Copiii se aşează 
pe iarbă formând două cercuri mai mici sau unul mare şi se salută.  

„Salutul haios” – elevii și ȋnvăţătorul se salută pe rând cu un cuvânt haios/o poreclă pozitivă.  
 Secvența 2. „Timpul liber de până acum!”  
Ȋnvăţătorul propune copiilor să îşi exprime emoţiile prezente mimând sau exprimând verbal 

emoţia, apoi îi invită la o conversaţie liberă despre timpul petrecut acasă şi la şcoala online:  
 De ce am stat acasă o perioadă? Cum a fost să staţi tot timpul acasă şi să participaţi la cursurile 

online?  
Ce învăţăminte putem sublinia după această perioadă?  
În timpul conversaţiei ȋnvăţătorul este suportiv cu copiii ce exteriorizează simptome de 

anxietate/frică sau cu cei care poate au trecut prin experienţe negative.  
Secvența 3.„Râsul vine în ajutor”  
Copiii stau aşezaţi în şezut. Cele patru litere O,A,I,E sunt magice. Încep prin a bate de două ori 

din palme, spunând tare litera O, după aceea continuă cu litera A, bătând din palme de trei ori. 
Urmează litera I şi mai adaugă o mişcare: bate de patru ori cu ambele picioare pe iarbă. Repetă această 
înşiruire de cel puţin 5 ori. La final copiii se distrează scuturându-şi degetele ca şi cum ar avea bucăţi 
de scotch lipite de vârfurile lor, râzând voluntar şi pronunţând litera E. Acum îşi ridică ambele mâini 
încet, lungind foarte mult litera O, CU O MIMICĂ precum ar spune „Oooooo, nu mă interesează”, 
apoi pun mâinile pe genunchi. Procedează la fel cu litera A, gândindu-se „Aaaaa, este jucăria pe care 
o aşteptam”. Pentru I va fi „Iiiiii ce frumuseţe”, pentru E va fi „Eeeee, este ultimul telefon la modă!”.  

La finalul jocului copiii se vor preface că sunt şocaţi: deschid larg gura cu sunetul O, după aceea 
izbucnesc în râs; repetă de cel puţin 5 ori . Apoi închid ochii şi se relaxează respirând.  

Secvența 4. „În loc de Raţele şi Vânătorii.....”  
Ȋnvăţătorul propune copiilor să se joace „mim”. Cine este numit mimează o 

emoţie/obiect/atitudine/stare/joc/comportament în legătură cu reîntoarcerea elevilor în şcoală, să 
înveţe alături de colegi şi învăţător/profesorii lor.  

Copiii pot primi imagini pentru a se inspira în joc.  
Ȋnvăţătorul îndeamnă elevii să reflecteze la cum se vor desfăşura activităţile în intervalul de 

timp rămas pănă la finalul anului, ce reguli trebuie să respecte astfel încât să se menţină sănătoşi, dar 
să aibă in vedere şi faptul că se poate reveni oricând la activitatea online.  

Activitatea facilitează introspecția, împărtașirea părerilor personale, exprimarea emoțiilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR CU FAMILIA 

 

Prof. înv. preşcolar Neagu Florentina 

 
“Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, 
de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă… Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 
când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea   

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 
grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre 
instituţiile educative şi familie putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării 
grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi 
extraşcolare;  schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea 
de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi 
tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie 
implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea 
parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o 
contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile 
date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul 
copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, 
de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi 
determinate de: o slaba colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la 
opiniile sau chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, 
religie, nationalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul 
limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile 
ce le revin; disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al 
unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; 
educatoarea trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci 
când ei simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a 
grădiniţei . În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, 
să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în 
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea 
şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul 
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lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 
Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 
dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini 
şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile 
în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei.  

Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi 
grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, 
activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ 

 
Prof.: Neagu Irina 

Școala gimnazială "Vasile Băncilă"-Scorțaru Nou 
 

 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor bine delimitată în activitatea educaţională. Din 

ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea 
performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai 
bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare.  

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca 
set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau 
forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea 

şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor 
momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, 
prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune 
pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea 
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constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 

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

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine  
creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Importanta activitatilor extrascolare în timpul pandemiei 
 
 

Prof. Neagu Sorina 
Scoala Gimnaziala nr. 79, Bucuresti 

 
 
Anul 2020 este dificil pentru toată lumea din cauza situației Coronavirus sau Covid-19, dar a 

afectat cel mai mult copiii. Copiii nu pot participa fizic la școala. Ei petrec în jur de 2 până la 5 ore 
în fața ecranului pentru a participa la cursurile lor si nu se pot alătura oricăror activități după școală 
sau nu pot petrece timpul în aer liber seara din cauza Covid-19. 

 
Să rămână acasă toată ziua nu le este ușor. Odată terminate cursurile online, trebuie sa rămâna 

activi. Deci, este vital să-i ținem ocupați în activități stimulatoare pentru dezvoltarea lor. Există atât 
de multe activități virtuale pe care copiii le pot face după cursuri, care ii vor revigora toată ziua. 

 
Copiii pot începe un canal online YouTube cu prietenii lor pentru a-și prezenta dansul, cântatul 

sau orice talent. De asemenea, pot invăța abilitățile altor copii de pe tot globul. Astfel, ei vor putea 
să-și dezvolte hobby-urile și să isi împărtășească pasiunea cu ceilalți. Este esențial ca un părinte să 
fie implicat în astfel de activități pentru a-i îndruma.  

 
Grădinile zoologice și acvariile sunt un mod perfect de a inspira și educa copiii. Vizitarea 

grădinii zoologice, acvariilor și sanctuarelor sălbatice îi ajută pe copii să înțeleagă și să aprecieze 
importanța conservării, îngrijirii animalelor și a mediului.  

 
A nu putea ieși în aer liber sau a avea o grădină adevărată nu ar trebui să îi împiedice pe copii 

să se distreze. Grădinăritul într-un spațiu limitat, cum ar fi un balcon, poate fi distractiv pentru copiii 
de toate vârstele. Nu numai că îi va ține ocupați, ci îi va ajuta și în dezvoltarea conceptelor științifice 
legate de plante esențiale. Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă cum cresc fructele / legumele doar 
plantând semințe.  

 
Punerea unor semințe într-o oală mică și punerea acelei oale sub un pahar inversat în lumină 

poate învăța copiilor un ecosistem complet autosustenabil. Copiii pot folosi sticle reciclate pentru a 
servi drept perete sau oală suspendată pentru a cultiva legume. De asemenea, pot folosi coaja de ou 
sau coajă de cocos sau cutii de suc pentru a crește plante. Unele dintre cele mai ușoare legume pe care 
copiii le pot crește în balcon sunt morcovii, ridichea, fasolea, ardeii iute, țelina, roșiile cherry. 

 
Copiii pot participa la cursuri de teatru virtual, dans și muzică online; astfel, ei isi pot dezvolta 

abilitățile emoționale și cognitive. Copiii pot învăța Zumba sau dans clasic sau pot învăța să cânte la 
instrumente precum pianul sau chitara.  

 
Arta și meseria sunt cel mai bun mod de a spori creativitatea copiilor, estrem de utile pentru 

menținerea energiei și imaginației la un nivel ridicat. Ei pot învăța să recicleze obiecte vechi 
disponibile acasă. Copiii pot invata meșteșuguri ușoare de bricolaj pe diferite site-uri web online. Ei 
pot, de asemenea, să învețe artă și meșteșuguri online prin canalele YouTube sau ateliere online care 
predau artă copiilor. 
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Cărțile ne îmbogățesc viața în multe feluri. Copiii pot începe sau se pot alătura unui club de 
carte online împreună cu prietenii lor. Cărțile de lectură nu numai că își vor dezvolta abilitățile 
lingvistice, ci ii vor ajuta și să se relaxeze și să se reîncarce.    

 
Aceste activitati extrascolare pot include sportul, dansul, teatrul, atelierul, discutii, activitatii 

care in conditii normale, inainte de COVID-19, aveau loc intr-un cadru scolar fara prea multe restrictii 
sau protocoale. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Nechifor Monica-Dumitrița 
Profesor pentru învățământul preșcolar 

 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, li se formează abilități practice 
diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu scopuri culturale, artisitice, dar și distractive. Acestea se pot concretiza 
în excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, 
vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, legate de protecția mediului etc.  

În această perioadă critică, prin care trecem, pandemia, sunt de părere că este atât de importantă 
integrarea activităților extrașcolare în programul preșcolarilor, tocmai pentru a ”ține încă în picioare 
” legătura cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar și cu arta, știința, cultura. Din păcate, restricțiile 
pe care trebuie să le respectăm nu a făcut posibilă exploatarea la maxim a acestei necesități în rândul 
preșcolarilor.  

Însă atât cât am avut posibiltatea, am realizat câteva activități extrașcolare, prin care preșcolarii 
și-au însușit atât deprinderi, cât și însușiri, de astfel, procesul de învățare a fost realizat printr-o 
metodă interactivă și practică. După cum spune, J. Bruner: „Oricărui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”  Asta se 
dorește prin abordarea acestor activități extrașcolare și se ajunge mult mai ușor la scopul procesului 
de predare-învățare. 

Activitățile pe care le-am desfășurat cu preșcolarii de la grupa mijlocie au fost pe tema sănătății 
orale și pe tema alimentației sănătoase. Prin colaborare cu o clinică  de medicină dentară, preșcolarilor 
li s-a prezentat printr-o formă interactivă și distractivă, importanța sănătății orale, cum o putem 
menține și îngriji, metodele de îngrijire dentară dar și riscurile care pot apărea din cauza neglijenței 
igienei dentare. Prin punerea în legătură directă cu medici stomatologi, cu mediul în care ei își 
desfășoară activitatea, prin exemplificarea practică a celor prezentate, preșcolarii și-au însușit 
atitudini pozitive față de igiena dentară și de ceea ce presupune aceasta. 

O altă activitate extrașcolară bazată pe practici gospădărești a fost pregătirea de către preșcolari 
a unui mic dejun sănătos, din Waffles și clătite. Printr-o colaborare cu o fabrică ce produce produse 
pentru clătite/waffles, preșcolarii împreună cu cadrele diadctice, au pregătit un mic-dejun sănătos. 
Astfel și-au însușit deprinderi practici-gospodărești, atitudini pozitive în ceea ce privește alimentația 
sănătoasă, dar și importanța luării micului dejun dimineața, care este cea mai importantă masă a zilei. 

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori). 
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Preșcolarii trebuie să învețe să se adapteze în orice situație s-ar afla, de altfel, în situația în care 
ne aflăm, adaptarea este necesară pentru dezvoltarea lor, dar și pentru înțelegerea a ceea ce e întâmplă.  

Trăim într-un amplu proces de schimbare, iar pandemia ne-a dat cursul vieții peste cap, dar asta 
nu trebuie să ne descurajeze în a crea oportunități de explorare, de învățare, de dezvoltare armonioasă 
și de trăire adaptată în ritmul cotidian pe care îl avem. Pentru copiii de vârstă mică, este dificil, de 
implementat acest stil de viață adaptat care este neînțeles și de către adulți, însă descurajarea nu este 
o soluție! Activitățile extrașcolare, ar trebui realizate, cel mai mult în perioada aceasta, tocmai pentru 
nevoile de apartenență la mediu, la viața din exterior, pentru nevoia de socializare, de descoperire a 
culturii, a lumii artei, științei ș.a.  

Nevoia de activități extrașcolare, în această perioadă pandemică, este uriașă. Preșcolarii au 
nevoie de socializare, de explorare de noutăți, de descoperiri proprii, de contact cu lumea culturală, 
artistică, științifică, iar aceste tipuri de activități îi pun în legătură directă cu adaptarea la această 
situație și înțeleg ceea ce se întâmplă, dar totodată nu se desprind de ceea ce înseamnă a învăța, a 
explora, a descoperi, a aprecia, ceea ce este în jurul nostru. 
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Relaţia părinte – copil – cadru didactic sub aspectul pandemiei 

 

Prof. NECULOIU IOANA CLAUDIA                                                                      
Grădiniţa cu P. P. nr. 34 Braşov 

            
Actul educaţional se clădeşte pe buna funcţionare a relaţiei create şi consolidate în timp între 

cei trei actori: părinţi, preşcolari şi cadrele didactice. Pentru o evoluţie bună a preşcolarilor, realţia 
dintre familie şi grădiniţă trece printr-un întreg proces de încredere, consolidare şi respect reciproc, 
relaţie care se bazează pe valori morale şi etice. Scopul principal al închegării acestei relaţii este 
evoluţia armonioasă a copilului, asupra căruia actul educaţional este centrat în mod exclusiv. 
Consolidarea acestei relaţii s-a reformat în condiţiile crizei sanitare actuale, în aşa măsură încât cei 
trei actori au schimbat puţin rolurile şi s-au adaptat condiţiilor impuse, încercând să menţină 
conexiunea în formă digitală. 

Rezistenţa fiecăruia la schimbare s-a resimţit, ne-am blocat uneori, am acumulat frustrări, 
mesajele transmise nu au fost de fiecare dată bine înţelese, dar am reuşit să le depăşim, să învăţăm, 
să ne adaptam, să ne schimbăm setul de valori atitudinale şi aptitudinale, atfel încât să menţinem 
relaţia prin intermediul canalelor de comunicare şi să le facem funcţionale, în beneficiul copiilor 
noştri. 

Şedinţele cu părinţii şi consultaţiile cu aceştia s-au desfăşurat online, la început mai greu din 
cauza diferiţilor factori disturbatori (conexiunea la internet, abilităţile fiecăruia de a se loga la o 
platformă, disponibilitatea, accesibilitatea) însă treptat ceea ce părea anormal a intrat pe făgaşul 
normalităţii, astfel încât numărul participanţilor la aceste întâlniri a crescut simţitor.  

În urma creării acestei relaţii am reuşit să implicăm şi copiii, care au devenit participanţi activi, 
treptat de la utilizarea platformelor ca resurse de comunicare spre utilizarea lor ca resurse de învăţare. 
Actul didactic s-a mutat deseori în sistemul online, iar pentru menţinerea conexiunii cu copiii am avut 
foarte mare nevoie de sprijinul părinţilor, sprijin care a venit imediat ce aceştia au înţeles ei înşişi 
cum funcţioneză platformele, cum pot accesa resursele educaţionale, cum pot fi sprijiniţi şi cum pot 
sprijini cadrele didactice în asigurarea educaţiei pentru cei mici. Vărsta prea mică a copiilor a 
reprezentat o provocare în continuarea actului didactic în format online. Am început prin activităţi 
asincron, cele sincron ni s-au părut imposibile iniţial. Am descoperit împreună cu părinţii că putem 
desfăşura şi acitivităţi sincron, în condiţii diferite, adaptate programului copiilor, părinţilor şi al 
cadrelor didactice. Timpul alocat acestor activităţi l-am adaptat din mers, odata în funcţie de 
capacitatea copilului de a îşi păstra atenţia asupra activităţii ţinând cont de particularităţile lui de 
vârstă şi apoi în funcţie de recomandările specialiştilor cu privire la timpul petrecut de un copil de 
vărstă preşcolară pe instrumentele digitale utilizate. 

Experienţa cadrelor didactice este una strict educaţională, avem dezvoltate unele abilităţi în 
utilizarea mijloacelor tehnologice, dar nu la nivelul unei peroane care profesează în domeniul IT, nici 
nu este cazul să accedem în acea zonă profesională, însă şi noi am beneficiat de sprijin din partea 
părinţilor cu competenţe în domeniul acesta, de a utiliza programe noi care să ne ajute să adaptăm 
conţinutul anumitor resurse educaţionale la nivelul de vârstă şi înţelegere a copiilor din acest segment 
de vârstă, 3-7 ani, să îmbunătăţim acest conţinut sau să îî atribuim elemente noi cu un grad mai mare 
de reprezentare. Un exemplu în acest sens a fost crearea unei poveşti digitale, personalizate, în care 
am introdus cu ajutorul unor programe, elemente vizuale şi auditive care să dezvolte percepţia asupra 
conţinutului prin mai multe mijloace. Beneficiile acestei noi relaţii între cadre didactice, părinţi şi 
copii s-au răsfrâns asupra tuturor, este adevărat că beneficiarul direct rămâne copilul. 
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Nu putem să facem abstracţie şi de limitele acestui noi proces educaţional, una dintre ele este 
cea de natură socio-afectivă. Copilul mic are nevoie de contact fizic, are nevoie de îmbrăţişare, de 
încurajare permanentă. Distanţa creată între educatoare şi copil a afectat relaţia afectivă. La 
întoarcerea în spaţiul fizic, în sala de clasă, mulţi copii au manifestst reticenţă în apropierea aceea 
sinceră şi călduroasă faţă de educatoare, este adevărat că şi regulile noii crize sanitare ne îndeamnă 
să păstrăm distanţa şi să limităm îmbrăţişarea. O altă limită a educaţiei online a afectat jocul. Jocul la 
preşcolari este un element fundamental, pornind de la jocul liber spre cel dirijat su spre jocul didactic.  

Jocul presupune activitate de grup, în mediul online a fost dificil să susţinem acest metodă de 
învăţare. Jocul are diferite valenţe asupra copilului preşcolar, de la cunoaştere, atenţie, manipulare, 
imitaţie la socializare. La această vârstă copilul are nevoie să socializeze, să înveţe să trăiască în grup, 
să respecte regulile grupului, să facă faţă unor situaţii de grup şi să cunoască diferite trăsături 
comportamentale, sociale sau culturale.  

Aptitudinile la nivelul utilizării instrumentelor tehnologice în mod independent au reprezentat 
o altă limită. Chiar dacă acestea au fost dezvoltate în această perioadă, ele nu au putut fi realizate în 
mod independent, ceea ce presupune că accesul copilului la actul educaţional depinde de prezenţa şi 
sprijinul părinţilor sau a bunicilor. Urmărirea şi consemnarea comportamentelor copiilor în diferite 
situaţii de învăţare sau de joc s-au realizat cu o oarecare dificultate, aceasta fiind o altă limită a 
activităţilor online.  

Părinţii au fost cei care au venit în sprijinul cadrelor didactice prin furnizarea unor informaţii 
cu privire la acest aspect. 

Importanţa sustenabilităţii relaţiei părinte – copil - cadru didactic în această perioadă a fost 
vitală, actul educaţional ar fi fost compromis fără implicarea celor trei factori, scopul nostru comun 
a fost să creăm un mediu educaţional adecvat care să contribuie la dezvoltarea personală armonioasă 
a fiecărui copil, în vederea cunoaşterii ambianţei sociale şi culturale cărora le aparţin, în ideea formării 
copiilor ca personalităţi autonome şi conştiente de sine. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR  

EXTRACURRICULARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
Prof. pt. înv. preșcolar, NEDELCU ANGELA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 2 ȘIMLEU SILVANIEI 

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

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

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

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

Activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a copiilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii acestora, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc.  

Datorită condițiilor în care ne aflăm în acest moment, toate aceste activități extracurriculare au 
trecut în mediul online, pe cât posibil. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Diferite site-uri oferă 
posibilitatea de a face un tur virtual al unor muzee, locuri istorice , case memoriale unde pot oberva 
și viziona tradiții și obiceiuri din țara noastră. Astfel, copiii au posibilitatea să facă cunoștință cu 
valorile noastre culturale, prin intermediul internetului.  

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, pot constitui surse de informații, dar în același timp 
și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului.. Datorită faptului că lumea a 
trebuit să se adapteze schimbărilor, au apărut multe platforme web unde se pot urmări filme artistice 
și/sau documentare despre oameni, animale, perioade istorice pe care le putem propune copiilor spre 
vizionare. Atât actorii români cât și cei din străinătate oferă diferite posibilități de a se face văzuți 
prin intermediul internetului, jucând în piese de teatru, spectacole de comedie, magie, realizate pentru 
copii, pe care aceștia  le pot accesa și viziona  cu ușurință. Pentru că e important ca de la cea mai 
fragedă vârstă să le dezvoltăm gustul pentru frumos, le putem propune  spectacole de operă, balet, 
care se adresează vârstei lor. 
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De asemenea, tot în mediul online se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un 
model de conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.).  

Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale. 
Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de 
informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ.  

Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex 
decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând 
într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la asemenea activități. În valorificarea cunoştinţelor 
dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi 
exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute.  

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit 
și au creat opere de artă. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu 
mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și 
cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, în diverse 
teme de creație. În condițiile impuse, pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-
2, excursiile nu mai pot fi realizate fizic, dar există diferite instituții care ne oferă posibilitatea de a le 
vizita în mediul online, cum ar fi grădini botanice, grădini zoologice, rezervații, parcuri tematice, etc. 
Toate acestea sunt accesibile copiilor prin accesarea unor site-uri. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Se pot organiza și concursuri online între copii de tipul : ”Cea mai frumoasă pictură”, Cea mai 
curată cameră”, ”Cea mai reușită prăjitură”, etc. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care : 

• valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
• copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
• participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută; 
• sunt caracterizate de optimism și umor; 
• creează un sentiment de sigurantă și încredere tuturor participanților; 
• urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.       
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să-i educe pe tineri  în 
spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o 
lume care nu va mai fi a noastră, ci va fi a lor. 
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MIJLOACE ȘI STRATEGII DIDACTICE INOVATOARE                              
ADAPTATE PREDĂRII ON-LINE 

 
 

Prof. înv. preșcolar Nedelcu Florentina Marilena 
Grădinița cu program prelungit ,,Pinocchio” Craiova 

 
 
Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 
cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 
etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media 
în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 
posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor 
contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 
învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 
este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 
verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 
toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Clasa este acum un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este 
determinată de timp și spațiu. Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel 
ca și lecțiile “convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și 
oriunde.  

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ  oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne 
îndeplinim  misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de 
circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ 
de educație sub forma unui plan de învățare la distanță,  fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru 
fișele

 

de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare 
dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu 
Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp cȃnd ne dorim sӑ îî vedem pe copii și sӑ îi simțim și 
mai aproape de noi. În această nouă modalitate de învățare, putem utiliza următoarele  instrumente 
Web: 

- E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. De 
asemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelasi mesaj(mail) catre mai multe 
persoane, in acelasi timp, fara a mai fi necesara duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru 
folosire e-mailului. Acestea ofera posibilitatea sustinerii unei discutii cu un grup de persoane prin e-
mail, cu conditia ca toti acestia sa aiba o adresa de e-mail, prin care sa poata fi contactati. 

- Forumuri de discutii -ofera posibilitatea de interactionare, discutii si schimb de experienta cu 
ceilalti utilizatori fara a fi necesar ca acestia sa fie conectati sau se afle in acelasi timp si in acelasi 
loc cu tine. 

- Chat-ul-ofera posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la retea in acelasi timp, si 
care foloseste acelasi program. Este similar cu o conversatie telefonica, folosind, insa, tastatura. 

- Video conferinte – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanta. 
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- Wiki-uri.  Sunt reprezentate prin colectii de pagini Web proiectat pentru a permite oricui 
accesul liber pentru a adauga sau schimba continutul, utilizand un limbaj de marcare simplificat. 

- Bloguri si microbloguri. Un blog este un site Web, mentinut in mod obisnuit de catre o singura 
persoana, companii sau alte institutii, cum ar fi cele educationale, continand intrari si comentarii. 
Intrarile sunt descrieri ale unor evenimente, incluzand text si alte materiale, asa cum sunt imaginile 
si secventele video. 

- Retele sociale (social networks). Este un software pentru creearea online a unor retele sociale 
pentru comunitati care au activitati comune pe Web sau sunt interesati in exploatarea intereselor si 
activitatile altora. 

- Servicii pentru partajarea continutului grafic (photo sharing); Servicii pentru partajarea 
continutului audio/video (video sharing); Servicii pentru partajarea prezentarilor.  

Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didactice, 
acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferință, un proiect  sau un colocviu, să realizeze 
prezentări, să gestioneze documentele unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții 
pentru membrii unei glase/ grup sau să colecteze date. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii o 
experimentează cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce 
învățarea la fața locului, profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. preșcolar NEGOIȚĂ NICULINA                                                       
G.P.N. Tomșani, Prahova 

 
Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia mediului, sau chiar 
activităţi legate de consilii ale elevilor. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general.  

Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc.  

Neavând acces la alte oportunităţi de educaţie pentru elevi, cei din rural se implică mai mult în 
educaţia extraşcolară comparativ cu cei din urban, mai focalizaţi pe procesul de educaţie şcolară 
formală, pe învăţământul de performanţă. Cu alte cuvinte în urban şcoala pune mai mult accent pe 
curriculă, pentru că o consideră mai importantă pentru dezvoltarea ulterioară a copilului şi pentru că 
are resursele materiale şi umane necesare şi suportul din partea familiei. Educaţia extraşcolară ar fi 
în acest caz „ruda săracă”. În timp ce pentru cei din rural activităţile extraşcolare sunt dezvoltate 
pentru a compensa decalajul de calitate a educaţiei formale constatat din analiza indicatorilor statistici 
obiectivi. 

Activităţile extraşcolare ar putea fi clasificate după conţinutul lor ştiinţific, cultural-artistic, 
umanitar, ecologic, moral-civic, tehnic-aplicativ, turistic, sportiv, sau caracterul recreativ. Aceste 
tipuri de conţinut se suprapun, nefiind mutual exclusive, prin urmare întâlnim frecvent situaţii în care 
o activitate poate fi încadrată în mai multe categorii de conţinut 

Cele mai plăcute activităţi şi menţionate cu mult entuziasm sunt excursiile. Acestea au caracter 
atât turistic, cât şi recreativ, oferă copiilor ocazia de a ieşi din perimetrul local şi de a cunoaşte şi alte 
locuri (există destui copii care „nu au văzut marea, nu au văzut muntele”). 

Cele de natură cultural-artistică, cele creative, au ca mod de punere în practică cel mai des 
teatrul, dar şi alte forme ca pictura, desenul, încondeiatul ouălor de Paşte etc., dar şi revista şcolii.  

Activităţile cu conţinut umanitar, cum ar fi colectele sau donaţiile sunt inexistente,  în care 
elevii au strâns jucării, îmbrăcăminte şi încălţăminte din comună şi le-au dat celor mai nevoiaşi. Cele 
ecologice se suprapun peste cele legate de domeniul biologiei, presupunând culegerea plantelor 
medicinale, de exemplu. În aceeaşi ordine de idei, a activităţilor adiacente materiilor, sunt cele de 
istorie care presupun adesea sărbătorirea a diverse momente istorice. Cele moral-civice se suprapun 
parţial şi celor ecologice, acestora adăugându-se şi cele în colaborare cu Poliţia sau alte instituţii 
locale.  

Activităţile cu caracter sportiv sunt menţionate de toate părţile intervievate în topul 
preferinţelor: acestea vizează fotbalul, voleiul şi competiţii de acest gen: cursuri de karate, dansuri 
etc. În cadrul acestora sunt vizate şi alte nevoi, precum educarea unui stil de viaţă sănătos, a vieţii 
într-un mediu sănătos: „Sanitarii pricepuţi”, „Om sănătos într-un mediu curat”.  O parte din activităţi 
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au şi o componentă economică. Elevii sunt încurajaţi să îşi vândă creaţiile sau munca, se realizează 
expoziţii cu vânzare, tombole, obţinând în acest fel bani pe care şcoala îi foloseşte la finanţarea altor 
activităţi. În acest mod elevii sunt educaţi în scopul conştientizării valorii. 

Relaţia şcolii cu familia este mai degrabă unidirecţională, dinspre şcoală către părinţi. Dacă 
părinţii sunt solicitaţi, participă, însă iniţiativele lor sunt rare. Părinţii consideră în general că şcoala 
este cea responsabilă de educaţia copiilor lor, lăsând totul în grija acesteia. Sunt mulţumiţi de 
activităţile extracurriculare pentru că îi văd „ocupaţi şi nu umblând pe drum” 

Conform acestora, activităţile extracurriculare au un impact asupra copiilor deosebit de cel al 
orelor de la clasă, deoarece îi scot pe aceştia din rutina şcolară. Folosirea educaţiei non-formale în 
şcoală presupune o îmbunătăţire a actului educaţional, dar îmbinarea cu succes a celor două tipuri de 
educaţii rămâne adesea o provocare care rezidă în natura relaţiei dintre profesori şi elevi. 

Copiii tind să identifice în activităţile extraşcolare în special competenţele ştiinţifice, legate tot 
de învăţarea formală, deşi şi-ar dori mai multe activităţi recreative şi artistice, care să le dezvolte 
competenţe culturale şi sociale; părinţii tind să privească activităţile extracurriculare ca pe unele de 
timp liber, care „le ocupă timpul copiilor cu ceva constructiv”, deşi şi-ar dori mai multe activităţi care 
să le dezvolte competenţe sociale şi ştiinţifice.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continua 
..Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta 
spre cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult 
este important să știe cum să o folosească în mod inteligent.  

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. Sună bine când 
copilul tău își consumă energia cu ceva constructiv. 
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Activități extracurriculare în pandemie 

 

Prof. Negrea Beatrix,                                                                                                         
Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu Marmației 

 
Activitațile extracurriculare sunt foarte inportante pentru fiecare elev, cu atât mai mult în 

această perioadă când toată viața școlară a suferit multiple schimbări. 
Modalitățile de organizare a timpului pentru elevi sunt grupate în: sport, muzică, lectură, 

plimbări în aer liber, calculator, televizor, reviste, toate sunt surse de informare și dezvoltare, de 
relaxare şi descărcare a energiilor negative acumulate în timp. Desigur unele dintre aceste activități 
nu s-au putut desfașura în această perioadă, din cauza restricțiilor existente. Este foarte important ca 
timpul liber să fie de calitate, să ducă la satisfacția copilului, să-i creeze bucurie, să dea copilului cele 
necesare ca să devină sociabil și să-și dezvolte aptitudinile. Deasemenea prin aceste activități are loc 
și dezvoltatea personalității copilului. 

Este foarte important ca tot timpul liber al copilului să fie ocupat cu diferite activități, deoarece 
„Timpul este singurul lucru care se pierde într-adevăr. ’’(Mircea Eliade) 
Dacă dorim să ne facem o părere despre un om, trebuie să ținem cont de felul în care acesta își 

petrece timpul liber.Timpul liber ar trebui să acopere necesitatea de a face mișcare, necesitatea de a 
învăța lucruri noi și trebuie să țină cont de înclinațiile copilului, de ceea ce îi place lui. 

Timpul liber de calitate poate fi recreativ, educativ sau de odihnă, un rol important l-a avut în 
ultimul timp timpul petrecut cu părinții. 

Odată cu apariția pandemiei, modul de petrecere a timpului liber a suferit schimbări, deoarece 
au existat restricții de deplasare sau interacțiune. 

Utilizarea Internetului a câștigat teren, a crescut deasemenea și perioada de odihnă pentru copii 
sau activitățile casnice. 

Dar dintre toate activitățile, cresterea cea mai mare in ultimele luni o reprezintă jocurile video, 
fiindcă acestea practic fac timpul să zboare, dar și pentru că te pot ține în contact cu prietenii, atunci 
cand e vorba de jocuri multiplayer. 

Un loc important l-au avut pictura, modelajul, designul vestimentar, crearea bijuteriilor și nu în 
ultimul rând cititul.  

Fără filme, cărți, arte performative online și tururi virtuale ale muzeelor, izolarea asta ar fi fost 
infinit mai dificilă cu siguranță. 

Artiștii au pus la dispoziție spectacole și concerte prin live-uri de Facebook, tururile virtuale au 
fost și ele gratuite. 

Posibilitățile de socializare au fost limitate, de aceea comunicarea cu prietenii   s-a făcut cu 
ajutorul platformelor Instagram, WhatsApp sau Facebook, dar aceste tipuri de comunicare nu au putut 
să înlocuiască întâlnirile față în fată. 

Trebuie să amintim și acțiunile care au fost desfășurate de către Fundația Noi Orizonturi, 
derulate în zonele ecodestinații în România, mai ales în această perioadă în care accesul la activitățile 
extracurriculare pentru copii și tineri a fost redus drastic, școlile și palatele copiilor au fost închise 
fizic. 

A fost demarat un program educațional unic în România #edulab pentru ecoturism, s-au 
organizat cursuri online de antreprenoriat turistic, care să le ofere elevilor o alternativă pentru timpul 
liber. Prin cursurile online s-a putut ajunge la tineri care nu aveau în localitatea lor oferte extrașcolare, 
care s-au putut conecta cu oameni pasionați de ecoturism. După finalizarea cursurilor, au fort aleși 36 
de elevi, în 12 echipe, care vor finaliza proiectul lor in iunie. 
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În concluzie, deși am străbătut o perioadă grea de izolare, elevii și-au găsit multe preocupări cu 
ajutorul cărora să-și umple timpul liber în mod plăcut și util. 

Sperăm că dacă va mai fi cazul, noi, împreună cu toți copiii și elevii să ne putem adapta ușor la 
condițiile care se impun fără voia noastră. 
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Argument 

Tradiția ne unește ca și națiune fiind profund înrădăcinată în ființa noastră. Îndrumați corect,  
copiii pot fi aproape de sufletul acestui popor. Copii, cu sau fără dizabilități,  pot să preia și să ducă 
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mai departe aceste obiceiuri, să le promoveze în familie și în comunitatea în care trăiesc.  Ei descoperă 
valori morale adânc înrădăcinate în ființa poporului nostru. 

Realizarea unor obiecte artizanale, decorative, dă posibilitatea copilului să își exprime 
creativitatea și în același timp creează starea de bine atât de importantă în „ devenirea” copilului. 

Scopurile proiectului sunt 

• de a uni copii cu sau fără dizabilități, cadre didactice, părinți, în derularea acestui proiect și 
colaborarea acestora depășind barierele impuse uneori de dizabilitate.  

• Transmiterea de informații despre tradițiile din zona Clujului  
• Promovarea si valorificarea potenţialul creativ al copiilor şi cadrelor didactice deschizând 

accesul la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate; 
Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin crearea unor ociecte artizanale, decorative 

Obiective specifice 

• Să facă schimb de informatii. 
• Să învete unii de la ceilalti cum să respecte obiceiurile şi tradiţiile. 
• Să se familiarizeze cu diferite obiceiuri şi sărbători 
• Să realizeze obiecte artizanale din diferite materiale 
Grup ţintă 

Elevii claselor a II-a, a VII-a, a VIII-a de la Școala Gimnazială Specială CRDEII  

Elevii claselor a II-a D si CP C de la Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești, jud Cluj 

Cadre didactice 6 

Elevi 18 + 54 

Părinții elevilor 

Resurse temporale: an școlar 2020-2021 

Evenimente înscrise în calendarul proiectului: 

Data Titlul activităţii Locaţia Responsabili Rezultate aşteptate 

NOIEMBRIE Elaborarea 
proiectului 

online Toate cadrele 
didactice 

Realizarea schimbului de 
informațiii necesar 
proiectării activităților   

22 DEC Ornamente decorative 
de Crăciun 

Online  J. S. 

M. M. 

N. L. 

B. R. 

N. G. 

Identificarea obiceiurilor 
de Crăciun din zona 
Clujului. 

Realizarea obiectelor 
decorative respectând 
traditia noastră. 

MAI  

Mărțișor sau Paști 

online N. G. 

J. S. 

M.M. 

N. L. 

B. R. 

Identificarea obiceiurilor 
de Paste din zona Clujului. 

Realizarea obiectelor 
decorative respectând 
traditia noastră. 
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1IUNIE ZIUA 
INTRENATIONALA 
A COPILULUI 

ONLINE N. G. 

J. S. 

M. M. 

N. L. 

B. R. 

DESENE, PICTURI, 
COLAJE DE ZIUA 
COPILULUI 

10 IUNIE DISEMINAREA 
PROIECTULUI 

ONLINE N. G. 

J. S. 

M.M. 

N. L. 

B. R. 

Diseminarea activitatilor 

Modalităţi de realizare a obiectivelor: 

Întâlniri online pentru prezentarea unor momente tradiționale 

Schimb de materiale în mediul online 

Modalităţi de evaluare: 

Expoziția 

Analiza produselor activității 

Resurse materiale implicate: 

• creioane colorate, carioci, foarfeca, imagini, hârtie colorată, hârtie creponată, puzzle, lipici, 
planşe didactice,  hârtie xerox, acuarele, pensule 

Resurse umane implicate: 

• Directori; 
• Cadre didactice; 
• Elevi 
• Părinţi 
Acţiuni comune   

a) desfăşurate în paralel 
Realizarea de obiecte tradiționale 

b) desfăşurate împreună 
Întâlniri online pentru prezentarea unor momente tradiționale 

Activităţi de informare şi documentare: 

Întâlniri periodice între coordonatorii de proiect online 

Corespondenţa electronică 

Rezultate aşteptate: 

La nivelul elevilor:  

• Participarea activă tuturor elevilor; 
• Valorificarea potenţialului creativ al școlarilor; 
• Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii specifice zonei în care trăiesc;  
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• Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale;  
La nivelul şcolii:  

• Promovarea activitatilor pe site-ul scolii si revista scolii ,,Vise din Carpati” 
• Implicarea cadrelor didactice reponsabile 
Locul: Online 

 

Notă: Proiectele şi programele de desfăşurare vor fi negociate şi avizate de cei doi parteneri. 
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Școala altfel - online 

 

Negrilă Ionela 
Grădinița cu P. P. Nr. 1 Hunedoara 

 

 

În această perioadă care a impus măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea 
răspândirii infecției cu noul coronavirus, timpul petrecut în familie poate fi folosit în mod eficient 
pentru ca părinții să-și cunoască mai bine copiii, să petreacă timp cu ei, să-i implice și să îi 
responsabilizeze în activitățile de zi cu zi. 

În ceea ce privesc activitățile din săptămâna școala astfel, pandemia ne-a schimbat, dar nu ne-
a împiedicat să ne urmăm planurile, ne-am adaptat aşa cum am putut mai bine, astfel încât să venim 
în sprijinul tuturor copiilor şi a părinţilor și am adaptat activitățile pentru aceasta săptămâna „astfel” 
din cadrul anului școlar.  Ne-am gândit ca în fiecare zi să experimentăm ceva nou, astfel pentru prima 
zi am fost niște artiști și am desfășurat următoarele activități: 

Activitatea 1 “FOTOGRAFUL FAMILIEI” 
Ȋn cadrul acestei activităţi se va urmări dezvoltarea abilităţii de exprimare artistic emoţională 

prin fotografii realizate de către fiecare copil, având posibilitatea alegerii temei dorite care să fie 
fotografiată. 

Activitatea 2“MAGIA DIN PALMA MEA” 
Această activitate contribuie la descoperirea unor trucuri uşoare şi distractive în realizarea unor 

desene cu ajutorul palmei. Fiecare copil va picta ceea ce doreşte realizând amprente cu palma. 
Pentru a doua zi ne-am propus  cu toții să fim cei mai buni prieteni, și am desfășurat următoarele 

activități: 
Activitatea 1 “PRIETENUL MEU NECUVÂNTĂTOR” 
Copiii vor prezenta prietenul lor necuvântător (cine este, cum se numeşte, cum arată, cu ce se 

hrăneşte) sau pot povesti o întâmplare haioasă legată de un animal de companie, iar în caz contrar ce 
animal ar dori să aibă. 

Activitatea 2 “MĂ JOC CU PRIETENULUI MEU” 
Copii, puteţi să vă jucaţi cu prietenul vostru, să filmaţi sau să fotografiaţi jocul vostru. 
Dacă nu aveţi un animal de companie puteţi să vă jucaţi cu un animal de pluş sau să vizionaţi 

un filmuleţ “Cum să îţi alegi animalul de companie” AICI 
Ziua a treia a fost dedicată celui mai bun bucătar, realizând activități practic-gospodărești alături 

de părinți: 
Activitatea 1 “BUCĂTARUL FAMILIEI” 
Copiii, împreună cu părinții, vor petrece timp în bucătărie și vor pregăti mâncarea lor preferată. 

Dragi părinți, nu uitați să lăsați copiii să vă ajute. 
Activitatea 2 “MÂNCĂM SĂNĂTOS” 
Vă propun să vizionați AICI următorul filmuleț “Alfabetul vitaminelor pentru copii” iar la final 

să răspundeți următoarelor întrebări: - Ați mâncat sănătos astăzi? - Care alimente pe care le-ați mâncat 
astăzi sunt sănătoase? - Ce nu ar trebui să mai mâncați? 

Pentru ca buna dispoziție să vă însoțească mereu, la final de zi vă propun să audiați AICI 
cântecul “Garda alimentelor”. 
Ziua de joi, a fost dedicată curiozității,astfel am realizat: 
“O EXCURSIE VIRTUALĂ” 
Deorece nu ne putem deplasa să vizităm anumite locuri pentru a vedea și afla lucruri noi, vă 

propun să urmăriți următoarele prezentări și astfel veți afla curiozități despre „Animale de la grădina 
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zoologică”, apăsând AICI , și despre „Lumea acvatică” în care putem observa diferite specii de pesti 
AICI. 

În ultima zi din săptămâna am fost niște adevărați sportivi, deoarece mișcarea înseamnă 
sănătate, așadar vă propun să va jucați și să vă distrați împreună copii și părinți 

Activitatea 1 „ÎNTRECERE ÎN SAC” 
Se fac două echipe. Câte un participant din fiecare echipă va sări având picioarele în sac până 

va ajunge la un punct de sosire și înapoi, pentru a preda ștafeta. Cine termină primul iese câștigător. 
Activitatea 2 “DIN PIATRĂ ÎN PIATRĂ’’ 
Se aşează în formă de cerc 10 – 15 pietre sau alte obiecte avute mai mari. Mărimea distanţei 

dintre ele se va stabili în funcţie de posibilităţile jucătorilor, ţinându-se seama că trebuie să se sară 
din piatră în piatră. Se organizează un concurs în care va câştiga:jucătorul care sare din piatră în piatră, 
de la prima la ultima, fără greşală. 

 
 
Bibliografie: 
1.MEN 2016 „Ghid de implementare a  programului Scoala altfel, București; 
2. Şerbănescu Horaţiu, Mişu Silvia, Seuche Radu, 2010, „Manualul 100 de idei de educaţie 

nonformală”, Editura Asociaţia Creativ, Bucureşti. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ON LINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Negriu Georgiana 
Prof. Veszele Gianina Larisa 

Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled / Grădinița P. P. 
 

 
 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 

și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea 
preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o 
adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, 
părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi 
pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile 
și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități 
personalizate pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au 
fost diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care 
educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai 
important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume 
conectarea directă cu preșcolarul.  

Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris 
contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă 
de izolare. Noi am îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 
video/desene animate, pentru a diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă 
superioară ulterioară. 

Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care ni le-am propus a fi realizate în activitățile 
extrașcolare putem enumera: 

-    Valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil prin: 
- integrarea în viața socială; 
- formarea unui comportament civilizat; lărgirea orizontului de cunoaștere; 
- educarea unor calități morale și estetice; 
- organizarea timpului liber în mod cât mai util și plăcut. 
- descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor; 
- reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă. 
Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile 

de realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor. 

Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
(Maria Montessori – ,,Descoperirea copilului”) 
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În lumea plină de basm și feerie a grădiniței este locul unde se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale a copilului. 

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

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le 
ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 

În activitățile extrașcolare pe care ni le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale 
dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea 
capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit copiilor 
oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea potențialului 
intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei. 

Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate putem aminti: 
- Vizite la muzee și expoziții virtuale, monumente, care au constituit un mijloc de a intui și 

prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 
Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm cu mult interes și plăcere, expoziție cu 

obiecte de artă modelate și creeate de preșcolarii grupei noastre, culegere de imagini cu momente 
legate de trecutul istoric național și transmise virtual pe meet împărtășind cu colegii rezultatele 
obținute.  

- Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie etc. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și 
copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar 
copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. 

Noi, cadrele didactice (cu toată amărăciunea din suflet vizavi de ceea ce se întâmplă cu 
învățământul nostru), vom continua să învățăm copiii să trăiască frumos, în armonie cu natura 
înconjurătoare (pe care s-o mențină cât mai frumoasă și curată), să fie oameni cu suflet și cu atitudine 
pozitivă. 

Cu toate obstacolele pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități deosebite, am reușit cu 
multă însuflețire și dăruire să desfășurăm activități interesante, care au satisfăcut curiozitatea copiilor, 
a creat bună dispoziție și o atmosferă relaxantă.  Noi, adulții ne-am lăsat conduși de imaginație, setea 
de cunoaștere a copiilor, de bucuria și dragostea din sufletele lor curate.  

Copiii și-au verificat cunoștințele și și-au însușit cunoștințe noi prin întrebările adresate 
spontan. Emoții puternice și profunde au simțit și când au călătorit în trecut, pe timpul dacilor și 
romanilor și au văzut cum arătau îmbrăcămintea, vasele, bijuteriile, produsele naturale   folosite, 
armele specifice acelei perioade, au interacționat cu ele și s-a văzut încântarea că au creat împreună 
cu părinții și bunicii lor, apoi au purtat pentru o clipă haine strămoșilor și mândria că sunt și ei pui de 
daci și de romani. 

Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost aniversările copiilor. Pentru copii sunt un prilej 
de destindere, de bună dispoziție, unii împărtășindu-le colectivitatea din care fac parte. 

Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul 
educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care 
dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti 
pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă cât și prin activitățile 
extrașcolare. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 
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În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.  

De aceea e important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult.

101



 

„Activitățile extracurriculare -                                                                                   
Modalitate de atragere și menținere a elevilor în procesul educațional” 

 
Prof. înv. primar: NEGRU IULIANA 

Liceul Tehnologic “Ion Creangă”, comuna Pipirig, jud. Neamț 
 

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

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățîm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe această individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt 
unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

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

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

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. 

Activitatea educativă școlară și extrascolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generatii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

Concursurile școlare chiar dacă sunt realizate online- sunt o metodă extrașcolară de a stârni 
interesul elevului pentru diferite arii curriculare având, în acelasi timp, o importanță majoră și în 
orientarea profesională a elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Pot 
oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să 
scoată rezultate mai bune la școală. Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme 
noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor. Înainte de toate, este însă important ca profesorul să fie 
creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
masura în care: 

- valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
- organizează într-o manieră plăcută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
-  copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
- sunt caracterizare de optimism și umor; 
- urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 
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În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 
 
 

Prof. Negru Oana                                                                                                          
Grădinița cu P. P. „Lumea Copiilor”, Tg. Jiu 

 
 
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație 
și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială 
a copiilor, în cele mai bune condiții. 

Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două 
spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor 
se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea 
să educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

*Dezvoltarea autonomiei copilului; 

*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 

*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția 
de cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și 
roluri complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de 
apropiere între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în 
cadrul școlii. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 
și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc 
în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și 
date concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
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*Participarea părinților la activități demonstrative; 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților); 

*Consultări individuale; 

*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 
familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 

*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 
(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 

*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 
didactic; 

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 

colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-
educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE                                                              
ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 

 

Prof. Înv. preșcolar:  Negru Petronela 
Grădinița Stânca, Pipirig, Neamţ 

 
 

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

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. O deosebită influenţă formativă în cadrul 
activităților extrașcolare sunt toate formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu 
zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele 
aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

 În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei 
factori implicaţi în actul educaţional: - preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât 
şi în grup; - familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 
- grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea 
unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii. Această activitate îi antrenează pe copii în 
învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o îndrăgească. În formarea personalității copiilor prin 
activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Bine pregătite, ele sunt atractive pentru orice 
vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun 
un efort suplimentar. 

Activități extracurriculare propuse pentru preșcolari în învăţământul tradiţional,nu online: - 
Vizite la muzee, expoziții, monumente pentru prețuirea valorilor culturale, folclorice și istorice ale 
poporului nostru; - Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte 
domenii de activitate: muzică, poezie etc. - Excursiile contribuie la îmbogățirea cunostințelor copiilor 
despre frumusețile țării, la educarea dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 
Copiii acumulează o serie de cunoștinte intrând în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Pandemia globală a adus multe schimbări în toate domeniile de activitate ale oamenilor și a 
avut influențe modelatoare și în ceea ce privește activitățile preșcolarilor, cu precădere activitățile 
extrașcolare. Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.Putem vorbi despre descoperirea talentelor și pasiunilor copiilor, dar și despre 
dezvoltarea diverselor abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul cursurilor de zi cu 
zi.  

Mai departe vă voi prezenta câteva din cele mai atractive activități pe care le putem pune în 
practică în situația pandemică actuală: 

1. Ateliere creative de arte  
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Atelierele de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, ajută la înțelegerea emoțiilor mult mai bine.De aceea e important să le oferim 
copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistic,li se potrivește mai mult, sub 
îndrumarea unui profesionist. 

2. Dans și mișcare 
Pentru a le oferi copiilor un bun început în viață, este important să îi obișnuim să facă mișcare 

zilnic. De fapt, mișcarea, fie prin joc, fie prin exerciții fizice, ar trebui să facă parte din rutina zilnică 
a copiilor, la fel ca spălatul pe dinți. 

Dansul este una dintre activitățile suverane, pe care experții în educație timpurie o recomandă 
cu prioritate pentru că dezvoltă abilități nebănuite în primii ani de viață. Însă dansul reprezintă mai 
multdecât o activitate fizică pentru copii. Dansul mărește puterea de concentrare a copiilor, intensifică 
metabolismul și sporeștecoordonarea. 

Pe lângă faptul că mișcarea întărește mușchii și oasele, aceastaa duce și multe alte beneficii cum 
ar fi: un somn de o mai bună calitate, un mai bun control al greutății, precum și o bună gestionare a 
emoțiilor în situații de stres. 

 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 

interes,produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un effort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritual practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască copiii, să-idirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. 
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SIMBOLURI PASCALE 

 
 

Prof. înv. primar NEGRUȘA MARIA 
Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 
 
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an e 

Sărbătoarea Paştelor sau Învierea Domnului. Această sărbătoare este asociată cu anotimpul 
primăvara. Retrezirea naturii simbolizează viaţa pe care creştinii au câştigat-o prin Crucificarea şi 
Învierea lui Iisus. Această însemnată Sărbătoare are multe simboluri, dintre care cele mai importante 
sunt: 

Crucea  
 Este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru salvarea 
omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creştinătăţii de către împăratul Constantin, în cadrul 
Conciliului Ecumenic de la Niceea, în anul 325 după Hristos.   

Ouăle roșii  
Ouăle simbolizează mormântul lui Iisus Hristos care s-a deschis la Învierea Sa din morţi. De 

aceea, când sparg ouale prin ciocnire, dar si când se salută, creştinii îşi spun: "Hristos a Înviat! 
Adevarat a Înviat!". Culoarea roşie a ouălor simbolizează sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce 
pentru mântuirea lumii. Există credinţa că cei care ciocnesc ouă se vor  întâlni pe lumea cealaltă. Oul 
simbolizează și învierea, pentru că el conține samânța vieții. 

Pasca  
Gospodinele coc o singură dată pe an, de Sfintele Paști, pasca. Aceasta are o formă rotundă, 

pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, pasca este 
împodobită pe margini cu aluat împletit.           

 Mielul  
 Mielul îl simbolizează chiar pe Iisus Hristos care s-a jertfit pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce 
ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină. Mieii simbolizează  
membrii turmei lui Dumnezeu. Carnea de miel este un fel principal de mâncare care nu lipsește de pe 
masa românilor în zilele de Paște. 

Vinul                      
Cunoscut încă din vechime, prima menţiune documentară a vinului o întâlnim în Vechiul 

Testament, la Facere 9-20 -21, unde se arată că, după potop, Noe a sădit vie şi a băut vin. Acest simbol 
îşi va găsi cea mai înaltă expresie la Cina cea de Taină, când Mântuitorul Iisus Hristos, instituind 
Sfânta Euharistie, le va preface în Trupul şi Sângele Lui, îndemnându-ne să aducem pâinea şi vinul 
ca daruri ale noastre la Sfânta Liturghie săvârşită întru pomenirea Sa. 

 Pâinea 
Pâinea simbolizează pâinea vieţii spirituale: trupul lui Isus Hristos - Sfânta Împărtăşanie, 

aceasta fiind harnă pentru viaţa veşnică.  
Lumânarea de Înviere 
Simbolizează Lumina lui Hristos  care spune ,,Eu sunt Lumina lumii”. Preotul, de Sfintele Paşti, 

cheamă: ,,Veniti de luaţi Lumină!“. Toţi creştinii, de Paşti, trebuie să ia Lumina Învierii și, în același 
timp, să aibă lumină în suflet, primind Duhul Sfânt cu toate darurile sale. 

Lumânarea de la Înviere e păstrată cu cea mai mare sfințenie tot anul, pentru a o avea la 
îndemână și a o putea aprinde în momentele grele.                                                                                   

Iepurasul  
Se presupune că Iepurașul de Paște își are originea în credințele precreștine ale fertilității. 

Iepurele, cel mai fertil animal, era văzut ca un simbol al renașterii întregii naturi în această perioadă 
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a primăverii. Prima apariție a Iepurașului, ca simbol al Pastelui, a avut loc în Germania, apărând 
menționat în cărți în jurul anului 1500. Primii iepurași comestibili au fost făcuți tot în Germania, la 
începutul secolului al 17-lea, din aluat și zahăr. În America, tradiția Iepurașului de Paște care aduce 
cadouri și ouă vopsite copiilor cuminti a fost adusă de emigranții germani. Astfel, Iepurașul de Paște 
a fost alăturat lui Moș Crăciun în inimile copiilor din lumea întreagă.  

Pentru creştini, semnificaţia Paştelui a căpătat o conotaţie aparte, căci, prin cuvântul Paşti 
înţelegem trecerea omului de la moartea datorată păcatelor, la viaţa cea veşnică a iubirii jertfelnice, 
după exemplul Mântuitorului Iisus Hristos.  

La întoarcerea din vacanță, după Paște, am vorbit la școală cu copiii despre cum și-au petrecut 
Sfintele Sărbători de Paște. Am aflat de la ei că mulți au petrecut sărbătorile la bunici, la țară, unde 
se păstrează cu sfințenie tradițiile legate de această mare Sărbătoare. Au fost la Înviere și la slujba din 
Ziua de Paște, o parte dintre copii participând chiar și la momentele religioase din Săptămâna 
Patimilor. Au ajutat la vopsirea ouălor și la pregătirea mesei de Paște. S-au bucurat împreună cu 
părinții și bunicii de aceste frumoase sărbători. 

De fapt, fiecare dintre noi încercăm să împlinim datinile de Paște primite din bătrâni. În fiecare 
an, așteptăm cu bucurie și evlavie în suflet Sărbătoarea Sfintelor Paști, considerată a fi Sărbătoarea 
Sărbătorilor. De la toleranţă şi iertare, la spovedanie, împărtăşanie şi până la pregătirea coşului 
pascal din noaptea Învierii - Paştele este și rămâne o punte de legătură între trecut şi prezent. 

 
  

110



 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. Înv. Primar: Negulescu Anca – Mihaela 
Şcoala Gimnazială “Radu Stanian”, Ploieşti 

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

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

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

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

Modelarea, formarea şi educaţia omului cer timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

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

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

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

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

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

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.  Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

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

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

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 
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Explorarea în online 

 
 

Prof. înv. prim. NEGULICI DORINA 
 
 

 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 

 
Copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii pune tot soiul de întrebări 

despre Univers și despre planeta noastră.  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online. 

Activități de programare online pentru copii  
Cu siguranță cunoștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 

atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul  o folosește în mod sănătos și constructiv?   
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

Copiii pot căpăta cunoștințe, unde nu au nevoie de cunoștințe vaste de matematică sau IT. 
Îndrumați, copiii vor crea, interpreta și edita codul text al propriilor programe și jocuri.  Treptat, 
elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea mai multor 
activități să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de programare 
populare în industrie. 

 

2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului  precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică care i se potrivește mai mult.  

Improvizând un loc special pentru creație cât timp stă acasă copilului are șansa să evadeze în 
natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

În acest fel,  copilul are șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult.  

 
Activități de graphic design 
 
Îl poate ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite jocuri interactive și de profil, 

unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum 
lumea lui.     
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 Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 
lumi,  copilul  poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer în 
această perioadă de distanțare socială. 

  

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Copilul poate să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poate alege să viziteze în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorearea unui muzeu 
nou sau a unei  grădini zoologice  transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.   

4. Ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 

 

 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti și de a descoperi arta culinară mai mult ca 
niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

  
Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 

copii care implică lecții de nutriție, atelierele de gătit unde nu doar că vor afla cum se pregătește 
mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot 
parcursul vieții.  

 
Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 

timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ. 
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Activitățile extrașcolare între online și traditional 

 

Profesor preșcolar Nemeth Camelia 

 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor.  

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă.În cadrul activităţilor extracurriculare cu o 
deosebită influenţă formativă sunt  incluse toate formele de acţiuni care se realizează în afara 
programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, 
concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, 
etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei dar şi al familiei este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 
confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, formează reprezentări simple despre structura şi 
condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, 
despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român.  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 
admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 
insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare 
admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extracurriculară 
în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă 
de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile 
de impresii puternice. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite 
(pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
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sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de 
aruncat la ţintă etc. În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care 
conduce la « sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 

Cine a spus că nu poți învăța să cânți la un instrument muzical online? Sau că nu poți învăța să 
dansezi, să joci șah sau să vizitezi virtual o locație? Toate aceste exemple fac parte din categoria 
activităților extrașcolare online care au urcat în topul preferințelor copiilor anul acesta.  
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ACELAȘI SFÂNT PAȘTE ...  ALTFEL 

 

Exemple de activități extrașcolare online                                                                       
Prof. înv. primar Nencu Karina Mihaela                                                                             

Șc. Gimn. Cpt. Av. Mircea T. Bădulescu, Buzău                                   
Paștele ... sărbătoarea cea sfântă, aducătoare de liniște, speranță și lumină, a venit ca întotdeauna 

cu bucuria revederii celor dragi.  
 
Numai că, în ultimii doi ani, am fost nevoiți să acceptăm întâi provocări cărora nu ne imaginam 

că le putem face față și să regândim fiecare aspect al vieții noastre, al muncii, al sărbătorilor atât de 
mult așteptate.  

 
Ne-am întâlnit părinții, prietenii și rudele în spațiul virtual și am împărtășit momentele 

minunatelor zile din spatele ecranelor. Important a fost însă să ne păstrăm speranța și să găsim soluții 
pentru a duce mai departe tradițiile și obiceiurile care aduc atâta valoare și frumusețe vieților noastre.  

 
Aceleași provocări, care ne-au scos din zona de confort, ne-au întâmpinat și la școala online. 

Copilul este cel care duce mai departe ceea ce sădim în sufletul său, așa că nu se putea să trecem peste 
activitățile destinate Paștelui.  

 
În acest context, fiecare profesor a găsit modalități să fie alături de elevi și să îi atragă prin 

diferite activități extrașcolare online, sincron sau asincron.  
În cele ce urmează amintesc câteva dintre cele realizate împreună cu elevii mei.  
 
În săptămâna de dinaintea Paștelui, am început pregătirile. Printr-o activitate sincron, în care 

am prezentat un material Power Point cu semnificația Paștelui și simbolurile acestei sărbători, am 
solicitat în final elevilor să realizeze cu ajutorul aplicației Wordart, un ”norișor” al cuvintelor cheie, 
care exprimă cel mai bine ce înseamnă Paștele pentru fiecare dintre ei.  

 
A doua zi au fost invitați să realizeze o felicitare pentru părinți, folosind programul Canva. Deși 

la început a fost mai dificil, elevii au înțeles, urmărind tutorialul primit, cum trebuie să procedeze și 
au fost încântați de rezultat. Au folosit fotografii din arhiva personală sau imagini sugestive de pe 
internet. Apoi au putut trimite prin Email această felicitare persoanelor cu care doreau să se 
întâlnească online în ziua de Pațti.  

 
A treia zi a urmat o activitate gospodărească. Fiecare dintre ei a avut să pregătească aperitive 

(sendvișuri cât mai amuzante) care pot sta alături de tradiționalele bucate pe masa de Paște. 
Activitatea a avut loc asincron, elevii urmărind prezentări și modele trimise de mine. Rezultatele au 
fost însă împărtășite, reîntâlnindu-ne sincron la finalul activității, pentru a ne prezenta concluziile, 
sentimentele, pentru a aprecia rezultatele muncii fiecăruia.  

 
În ultima zi, joi, elevii au avut ca temă, de realizat de asemenea asincron, de vopsit ouă cât mai 

interesant. Le-au fost trimise anterior linkuri cu sugestii și etapele unor tehnici de lucru. La final, la 
ora stabilită, fiecare elev a intrat pe Google Meet pentru a-și prezenta opera de artă.  

 
Pentru a încheia șirul acestor activități cât mai frumos și mai aproape de voioșia și spiritul 

copilăriei, am propus parcurgerea unui traseu cu obstacole – jucării, scaune, perne, etc.  (pe care 
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fiecare l-a gândit în propria cameră) - cu un ou așezat în echilibru într-o lingură de lemn. Ca să 
savurăm aceste clipe, clasa a fost împărțită în două – spectatorii și participanții, rolurile fiind ulterior 
schimbate. Copiii au fost încântați.  

 
Astfel, deși nu am fost împreună la școală, consider că spiritul sărbătorii a fost simțit și în acest 

fel, copiii mobilizându-se și participând cu bucurie la astfel de activități, care au fost o noutate pentru 
ei.  
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Activități extrașcolare - între online și tradițional 

 

Prof. Nica Emilia Daciana                                                                                         
G. P. N. Nr. 3 Poiana/Bihor 

 
Modalități de realizare a activităților extrașcolare in   învățământul online. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pntru ea azi. Acestă lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor.Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori ”Descrierea copilului” 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea de aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut. Activitățile extrașcolare au un caracter ocazional și iau 
forme foarte variate: vizite la muzee, expoziții și locuri istorice, vizionarea in grupa unor spectacole, 
teatre de copii, excursii, serbări școlare. 

Pandemia a pus omenirea la grea încercare în această perioadă. Dincolo de problemele medicale 
pe care le-a ridicat ne-a forțat nu doar să lucrăm online și să comunicăm de la distanță ci și să ne 
bucurăm de la depărtare. Având in vedere această perioadă a pandemiei și că predă online cadrele 
didactice trebuie să se orienteze și să aleagă activități extrașcolare online accesibile copiilor ținând 
cont de sprijinul părinților care caută să-i țină pe copii într-o învățare continuă.  

Dinte activitățile desfășurate cu preșcolarii vă descriu câteva modalități de realizare a 
activităților  extrașcolare in învățământul online de data aceasta diferite deoarece s-au desfășurat 
online, ci nu față in față cum era până acum. 

1. Serbările –marchează evenimente importante din viața preșcolarului ce constă in dezvoltarea 
artistică a copilului precum și în atmosfera sărbătorească instalată pentru acest prilej. Sunt momente 
de maximă bucurie atât pentru copii cât și pentru părinți lor. 

Într-un an cu totul diferit în care școala s-a mutat pe platforme online și serbările din acest an      
s-au desfășurat astfel-online. Bucuria Crăciunului nu a mai cuprins grupele de preșcolari emoționați 
în așteptarea lui Moș Crăciun și a cadourilor.Ca educatoare  am organizat acest  eveniment online 
unde ,,Moșul i-a invitat pe copii la o activitate pe Zoom ... 

S-a dovedit că Moșul este modern chiar și prin intermediul ecranelor, cei mici cântă și dansează 
în fața camerelor, recită poezii și din spatele ecranelor părinții le sunt alături. Simpaticul Moș a avut 
timp să discute cu fiecare copil in parte și copii să și primească un cadou.  

2. Vizionarea unor filme, spectacole de teatre poate constitui  asemenea o sursă  de informații 
dar în  același timp un punct de plecare in organizarea unor acțiuni interesante. 

In cadrul acestor activități copiii alături de părinți au avut posibilitatea de a participa la diferite 
,,Ateliere de lectură,,-online 

3. Concursuri școlare – promovarea unor valori culturale și etice fundamentale. 
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Am organizat concursuri pe diferite teme ,am căutat parteneriate in tară. Obiectivul acestor 
parteneriate sunt dezvoltarea imaginației, abilităților creative și comunicative ale copiilor prin 
intermediul creației artistice.  

Chiar dacă aceste concursuri s-au desfășurat online am avut rezultate foarte bune. În cadrul 
acestor parteneriate am parcurs diferite conținuturi ca transmiterea unor informații despre 
ecologizare, violentă, dobândirea unor cunoștințe despre relația om-mediu, învățarea unor 
comportament ș conduite civilizate. 

Potențialul larg al activităților extrașcolare este generat de căutări și soluții variate și în astfel 
de vremuri. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul 
copiilor. 

În concluzie afirm că activitățile extrașcolare este o componentă educațională importantă, 
valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adaptând el in primul rând 
o atitudine creatoare, atât in modul de realizare a activităților cât și in relația educator –copil - părinte, 
atât in cadrul activităților desfășurate față in față cât și online, asigurând o atmosferă relaxantă care  
sa permită stimularea creativă a copiilor. 

         

        

       

  

120



 

Rolul și importanța activităților extracurriculare 

 
Prof. Nica Dorina                                                                                                        

Grădinița cu P. P. ,,Dumbrava minunată’’ Tulcea 
 

                                     
“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte” - Confucius 

Activitățile extracurriculare constituie modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. 
Educația prin activitățile extracurriculare urmarește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitatea extracurriculară, în sine, prin structura, conţinut specific, este firesc complementară 
activităţii de învăţare realizată în clasă. În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă 
formativă sunt incluse toate formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: 
plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi 
grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să organizeze 
activităţi educative stimulative. 

Această perioadă dificilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la 
situația curentă. O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul 
online. Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca 
activitatea de învățare să fie performantă în condițiile date.  

Iată că, școala online a fost o necesitate. Am pornit pe acest nou drum, am întâmpinat multe 
dificultăți, colaborarea cu părinții în acest context de învățare a fost esențială. A fost nevoie, 
bineînțeles, de o riguroasă organizare. Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se 
acum diferit, a necesitat o adaptare la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se 
exclusiv online a fost oarecum modelată. Dacă la clasă în activitatea de învățare intervenea un filmuleț 
educativ, un material PPT, o poveste de la care porneam pentru a învăța ceva nou, pentru a desfășura 
o activitate extrașcolară care se îmbina de cele mai multe ori cu o ieșire în natură, în noua ipostază 
am desfășurat fiecare activitate ,,de la distanță”.  

Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite online în 
muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor prezentate în 
întlnirile online. Desigur, toate materialele i-au încântat și au participat de fiecare dată cu dorința de 
a prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent 
încurajați de noi și recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și satisfacția 
că au înțeles foarte bine materialul vizionat.  

Am utilizat resurse digitale, fiind un real sprijin pentru activitatea didactică în această perioadă. 
Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online 
să fie atractive pentru copii și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor și ale părinților, fiind 
dependenți de aceștia. Cu siguranță este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor activități 
de învățare în mediul online… 

Cea mai provocatoare și mai interesantă perioadă s-a dovedit a fi săptămâna ”Școala Altfel 
online”, care a cuprins activități antrenante și educative pe teme diverse: alimentația sănătoasă, meniu 
sănătos, ne mișcăm în famile, fii inventator, sportul preferat în familie, copiii au talent, cutia cu 
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zâmbete, dor de școală, vizită virtuală la bibliotecă, vizionări de filme, povești, piese de teatru pentru 
copii, diferite jocuri distractive, de rol etc. Am formulat cerințele astfel încât să se adreseze familiilor 
și să determine membrii acestora să-și unească forțele și creativitatea pentru a petrece împreună timp 
de calitate și pentru a duce la îndeplinire sarcinile primite.  

De exemplu la tema zilei: Jocuri și jucării -,,Fii inventiv!’’ (Dintr-o bucată de material aflată 
la îndemână, batic, eșarfă, față de masă etc. copilul trebuie să se gândească la un joc unde ar putea 
folosi acest accesoriu.) De ex.: ,,De-a Spiderman’’, ,,De-a prințul și prințesa’’ etc. ,,Orchestra 
veselă’’- joc distractiv (Pe fondul muzical al unui cântec, părinții și copiii vor acompania, vor ține 
ritmul cu ajutorul unor linguri de inox, castrone, crătiți etc.); ,,Aruncă la coș!’’-joc distractiv ( Într-
un recipient sau chiar coșul pentru rufe, se va așeza la o distanță apreciabilă, mai ales pentru copil, se 
vor arunca  șosete-perechi făcute sub formă de minge). Tema altei zile: Călătorie în lumea artei 
culinare -,,Sănătatea e la noi acasă’’-activitate practică. Copiii vor pregăti  împreună cu părinții  
deserturi preferate (salată de fructe, tartă cu fructe, clătite),  băuturi delicioase  și sănătoase (limonadă, 
sucuri de fructe, smooty, ceai). ,,La masa cu zâmbete’’-activitate practic gospodărească, copiii 
ajutând la pregătirea și așezarea mesei. 

Părinții ne trimiteau permanent fotografii și filmulețe cu momente din desfășurarea activităților, 
feedback-ul fiind unul pozitiv, plin de entuziasm.   

Organizarea unor asemenea tipuri de activități realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură în 
vederea cultivării și promovării lor, dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, mai mult timp petrecut cu familia într-
o manieră plăcută şi relaxantă.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Modalități și exemple de realizare a activităților extrașcolare 

în învățământul online 
 
 

Prof. Înv. Primar  Nică Georgiana Raluca 
Șc. Gimnazială Candiano Popescu Ploiești, Jud. Prahova 

 
 

Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el. 
(Im. Kant) 

 

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia, orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite, deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

În această perioadă, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar în sprijinul 
profesorilor, și mai ales al părinților, care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continua, 
au apărut diverse cursuri. Acestea urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă 
într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  

 

Iată câteva exemple de cursuri și ateliere, care se vor potrivi copiilor în această perioadă, îi vor 
menține curioși, activi,le vor dezvolta multe abilități și talente,poate nedescoperite încă: 

 
 Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa 

să evadeze în natură sau oriunde în lume, printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 
 Cluburi sau cercuri tematice pentru copiii pasionați de matematică, fizică, științele naturii 

sau Univers, în cadrul cărora pot descoperi/ explora online, alături de instructori, profesori care 
adaptează curricula pentru noul format. 
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 “Excursia virtuală”- fiecare dintre noi poate explora alături de copii o Grădină Zoologică 
sau un nou muzeu. Știm că în această perioadă de pandemie, o mulțime de muzee internaționale și-
au deschis porțile, pentru a putea fi vizitate online. 

 Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei și nu numai. Este o ocazie 
excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta culinară, pornind de la achiziționarea 
ingredientelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos. 

Există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de 
ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ. 

 Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă 
de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său.  

 
Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 

urma copiii în această perioadă, când totul s-a mutat în online. 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Autor: prof. Nică Maria-Ramona                                                                                 
Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu” Târgu - Jiu, Județul Gorj 

 

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

 
În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 

învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea 
învățării. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia 
va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 
și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și 
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii 
– cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia 
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele. 

În contextul actual vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
orgnizate selectiv – se pot realiza online, pe platformele deținute de marile muzee ale lumii și 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostrum 
și ale întregii lumi. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare au fost interzise în această periaodă pandemică. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate online, 
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spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în 
şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi 
Matjasko, 2005): performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; 
o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind 
viitorul şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; un grad 
mai scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de comportamente delincvente, 
incluzând arestări şi comportamente antisociale. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Dezvoltarea personalității elevului prin activități extrașcolare 
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Activitățile școlare, chiar dacă urmăresc însușirea de către elevi a unor cunoștințe temeinice, a 

unor priceperi și deprinderi, implicând, în ansamblu, o concepție științifică despre lume și viață, și 
chiar dacă duc la formarea și dezvoltarea unei personalități creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinței de cunoaștere și de creație – însușiri caracteristice copiilor. 

Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităților 
școlare cu cele extracurriculare ce au numeroase valențe formative. Desfășurarea acestor demersuri 
permite și manifestarea creativității de grup, a relațiilor bazate pe întrajutorare, spirit colegial și 
adaptabilitate. Promovarea educației cetățenești și a valorilor comune ale libertății, toleranței și 
nediscriminării, dezvoltarea competențelor civice de coeziune socială și educație interculturală sunt 
alte obiective atinse cu succes prin intermediul activitățior extrașcolare. 

Complementare activității de învățare realizată la clasă, acestea urmăresc lărgirea și adâncirea 
informației, cultivă intersul pentru anumite ramuri ale științei, atrag individul la implicare în viața 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util, orientează elevii către activități care să 
întregească educația școlară, contribuind la formarea personalității. De aceea, școala trebuie să fie 
deschisă spre acest tip de activitate, care îmbracă cele mai variate forme. 

Realizarea acestor activități presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor și, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică și dragoste pentru copii. 
Ele se deosebesc de cele școlare prin varietatea formelor și a conținutului, prin durata lor, prin 
metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare și apreciere a rezultatelor și prin 
raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere și prietenie dintre cadrele didactice și elevi. 

Accepțiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns, termenul se referă la toate 
manifestările organizate de școală, cu obiective educative și recreative, care se desfășoară în afara 
programului școlar, în mediul fizic sau în cel online. Pot fi și activități extrașcolare de masă – excursii, 
concursuri, spectacole – sau activități extrașcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este 
echivalent cu edducație extradidactică. Activitățile extracurriculare se desfășoară sub forme variate, 
ca de exemplu: activități artistice, științifice, sportive, obștești, turistice, ce le oferă elevilor 
numeroase prilejuri de afirmare și dezvoltare a personalității, în contextul în care lumea actuală este 
stăpânită de noile tehnologii. 

Ținând seama de rolul important pe care-l joacă emoțiile estetice în viața spirituală a copiilor 
de orice vârstă, am realizat, de exemplu, că, pe lângă procesul educațional de însușire a unor 
competențe prin lectură, vizionarea de spectacole de teatru și film accesibile vârstei lor și prezentarea 
cunoștințelor sub o altă formă, într-un cadru extrașcolar, constituie un prețios mijloc de cunoaștere a 
vieții și a lumii, a relațiilor dintre oamnei, îmbogățește gândirea copilului, conferindu-i o viziune 
proprie asupra realității și conturându-i în mod complex și armonios personalitatea. Am urmărit nu 
numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor piese de teatru pentru copii. Aceste spectacole 
constituie încercări la care elevii trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic, de disciplină și 
organizare, dar contribuie foarte mult și la stimularea gândirii critice, crative și a spiritului de echipă. 

Trupa de teatru a liceului nostru, Histrio Collegium, a cărei componență se completează în 
fiecare an cu noi membri, este o formă de activitate extrașcolară, un club de artă în care zâmbetele 
provoacă zâmbete, entuziasmul stârnește căldură, iar inimile calde atrag alte inimi. Sunt copii care 
vor să le ofere altora bucăți din propriile suflete. Sunt temperamente diverse, unite însă prin dragostea 
pentru arta spectacolului, pasiunea și puterea de muncă pentru a face fiecare moment perfect prin 
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unicitatea lui. Concursul anual județean Competiția tinereții, dar și alte concursuri de profil la care au 
participat și și-au dovedit măiestria prin premiile câștigate, au fost motive temeinice pentru a atrage 
cât mai multi doritori de a deveni parte din echipa prețioasă a acestui club. 

„Competiția tinereții a fost un prilej minunat: nu multe sunt astăzi ocaziile în care poți vedea 
adolescenți luptându-se să-și transmită emoțiile prin una dintre cele mai complexe arte, să rezoneze 
cu publicul și cu ei înșiși, dornici să stârnească aplauze și să dedice tot ce au mai bun altor oameni. 
Împreună cu alte cinci colege și cu Vlad, am dat viață universului țărănesc tipic Olteniei de la 
începutul secolului al XX-lea, inspirat din poemele ciclului La lilieci de Marin Sorescu. Colegii ne-
au susținut, ne-au încurajat și ne-au urmărit cu multă înțelegere evoluția. Cu cât timpul trecea, cu atât 
noi deveneam mai pasionați de rolurile noastre, de piesa care avea o profunzime aparte și care 
dezvăluia o fărâmă din mentalitatea țăranului român. Cu un rol atipic, care prin cuvinte puține 
dezvăluia tragismul întâmplărilor, credința însuflețită a oamenilor și înțelepciunea operelor 
soresciene, am dat glas îngerilor candorii și am trimis printre spectatori glasurile pruncilor prea mci 
pentru a ține piept vieții.  

Premiul a fost pe măsură, dar cea mai frumoasă recompensă este propria fericire și împlinire. 
De-a lungul acestor călătorii prin arta spectacolului am devenit conștientă că amintirile sunt cadoul 
lăsat de timp în sufletele noastre, prietenii sunt cei care te fac să râzi atunci când nici măcar nu crezi 
că mai poți să zâmbești, iar adevărații profesori sunt cei care le oferă aripi elevilor lor.”  Este mărturia 
unei eleve, unul dintre cei mai implicați și motivați membri ai trupei, nu singura și nici ultima. 

Activitățile extrașcolare constituie, așadar, o componentă educațională valoroasă și eficientă, 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu elevii și asigurând, astfel, o 
atmosferă relaxantă, care să permită stimularea creativă a elevilor.  

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în activitățile extrașcolare. 
Școala trebuie să stimuleze exprimarea potențialului fiecărui copil, să încurajeze inițiativele lui, 
ingeniozitatea și curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relații care să nu exagereze prin autoritate, 
să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii și să-i stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de 
comunicare liberă. 
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Activitățile extracurriculare-                                                                                              
între onilne și tradițional în învățământul preșcolar 

 

Nicolae Elena - Alina                                                                                                    
Grădinița cu P. P. nr. 23, Ploiești 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de  educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe acumulate de către preșcolari în cadrul programului standard de activități obligatorii 
(curriculum formal), în practică, ceea ce oferă copilului deprinderi practice de a implementa  
cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activitățile extrașcolare desfășurate în grădiniță au carater interativ, copiii participând cu 
entuziasm la teatru de păpuși, pregătind roluri și costume pentru serbări, concurând alături de colegi 
în diferite concursuri sau organizând plimbări în cartier și excursii. Pentru o bună organizare a 
activităților extrașcolare este necesară colaborarea între grădiniță și familie, unele activități implicând 
prezența părinților sau costuri materiale.  

Până nu demult organizarea și desfășurarea acestor activități erau partea integrantă din 
activitatea didactică, preferată de toți cei implicați: copiii mergeau în excursii sau în plimbări în 
cartier, în parc, la piață, vizionau spectacole de teatru susținute de echipe de actori fie în grădiniță, fie 
la Teatru de copii. Serbările, prin specificul lor, reprezintau o sursă de bucurie și emoție, dezvoltând 
copiilor încrederea în sine, capacitatea de a-și gestiona emoțiile, dar și bucuria părinților de a participa 
alături de copii. Cei mici apreciează competiția, sunt bucuroși să participe la concursuri diferite, în 
grădință predoninante fiind competițiile pe echipe. Activitățile de educație rutieră, ecologică sau 
educație pentru sănătate sunt surse inepuizabile de inspirație pentru cadrele didactice, care pot 
organizeaza activități extracurriculare cum ar fi: Micii ecologiști în acțiune, Micul pieton, 
Experimente culinare, Picnic, Terasă în aer liber.  

Activitățile extrașcolare, pe lângă aspectele pozitive enumerate mai sus, sunt și cea mai 
importantă modalitate prin care se realizează coeziunea grupului, copiii  interacționând liber, 
cunoscându-se mai bine, fiind motivați să participe în echipe pentru rezolvarea unor sarcini comune.   

Odată cu situația pandemică, întregul proces de învățămând a suferit modificări importante. 
Pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, provocările aduse de sistemul online, au fost și 
mai mari pentru că preșcolarii nu au formate  abilitățile de scris-citit și de operare pc. A fost momentul 
în care  fiecare educatoare s- a reinventat, adaptând conținuturile de învățătare la sistemul online astfel 
încât niciun copil să nu fie privat de dreptul la educație. 

Dacă la începutul activității online, atenția a fost pe organizarea activităților din curriculum 
formal, treptat au fost organizate și activități extracurriculare. La grupa pe care o conduc, am organizat 
diferite activități, care au avut succes și la care cei mici au participat cu interes. Pentru că excursiile, 
cu participare fizică nu au mai fost posibile, am realizat o prezentare video, interactivă, cu diferite 
obiective turistice potrivite pentru preșcolari: Dino Park, o peșteră, Zoo. În întâlnirea video cu cei 
mici am parcurs împreună turul virtual, descriind fiecare loc, unii au povestit despre vizitele reale în 
acele locuri, încheind activitateacu cântece vesele de drumeție. Spectacolele de teatru pentru copii, 
organizate online, au fost o altă modalitate de desfășurare a activităților extracurriculare. Copiii au 
confecționat cu ajutorul părinților silueta unui personaj preferat din povești, în timpul întâlnirii video, 
au afișat în fața camerei silueta și s-au ascuns în spatele ei, rostind replici din povestea 
respectivă.Activitatea a fost un succes, cei mici intrând cu talent în roluri diferite, demonstrând 
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abilități de comunicare, artistice dar și cunoașterea conținutului unor povești diferite.  Profitând de o 
vizită făcută în trecut la Fabrica de panificație din oraș , am proiectat o activitate extracurriculară, 
”Chiflele pufoase din cuptor sunt scoase”. După o prezentare în programul powerpoint a fotografiilor 
din timpul vizitei la fabrică, copiii au urmărit un scurt  video în care este prezentată o rețetă de pâine. 
Împreună cu părinții au pregătit aluatul și au copt chifle, iar în întâlnirea video următoare au prezentat 
colegilor fotografii sau filmulețe din activiate lor de brutar.  

Sărbătorile de iarnă au fost dintotdeauna un prilej de bucurie atât pentru cei mici cât și pentru 
părinți. Anul acesta fiind imposibilă întâlnirea cu mult iubitul Moș Crăciun, am pregătit cu ajutorul 
părinților, o surpriză copiilor. Moș Crăciun a fost invitatul special al unei întâlniri video și  a transmis 
fiecărui copil un mesaj personalizat, cei mici i- au pus întrebări, au cântat cântece specifice, au dansat 
în fața camerelor împreună cu Moșul. A fost un moment reușit, cu toții am uitat că nu suntem fizic 
aproape și bucuria ne-a curpins de la mic la mare.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă atât în format tradițional 
cât și adaptate online. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar 
dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   
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CUM ÎMI PETREC TIMPUL LIBER ÎN PANDEMIE? 
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Lumea are nevoie de speranță ca de lumină. – Dimitrie Bolintineanu 

 
 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
Exemple de bună practică desfășurate la nivelul unității preșcolare: 
 
Ateliere de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  Dacă cele 

din urmă îți ajută copilul să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de 
comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai 
bine și să-și dezvolte sănătos ca viitor adult. De aceea este important să-i oferi copilului șansa de a 
învăța să se exprime în orice formă artistică sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate 
descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va bucurie celor 
din jur.    

 
Colțul creativ 
Părinții sunt sfătuiți să improvizeze un loc special pentru creație cât timp se stă acasă pentru a-

i oferi copilului șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume. În acest fel, copilul va învăța să-și 
exprime trăirile artistice în contexte variate, sub îndrumarea unui adult.  

De asemenea se pot crea propriile opere de artă accesând site-uri specializate; 
http://www.hellokids.com DESEN PENTRU COPII unde copiii află cum să deseneze bine cu 
videoclipurile Hellokids, primesc de asemenea sfaturi și trucuri simple și creative pentru a îmbunătăți 
și chiar învăța cum să picteze. Această pagină de desen este pentru copiii de toate vârstele. Fie că 
sunteți preșcolar, adolescent sau adult, orice persoană poate învăța să folosească acest canal de desen 
online distractiv și distractiv pas cu pas. 

 
Turistul virtual  
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 

copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica copilului activitatea din fiecare zi pe perioada pandemiei, părinții sunt 
orientați să exploreze alături de puști un muzeu nou sau o grădină zoologică și să transforme această 
“excursie virtuală” într-una educativă. Astfel, se combate lenea și plictiseala cu această activitate 
online interactivă!  

https://www.youtube.com/watch?v=TIMSCqj8m6Y  
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Improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care un adult nu se poate 
bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.   Părintele poate alege să își înscrie copilul 
la cursurile de improvizație și, cine știe, poate va învăța și el lucruri noi.  

Ca metodă de educație, teatrul de improvizație dezvoltă spontaneitatea, atenția, empatia, prin 
intermediul tehnicilor de construcție a unor personaje/caractere și favorizează crearea unui mediu 
stimulativ de lucru.  

Dar oare cum pot contribui astfel de activități extrașcolare neconvenționale la formarea 
viitorului adult? Exercițiile de vorbire și cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de 
improvizație, micul improvizator îl învăță pe copil să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, 
să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, să devină spontan, creativ, încrezător și 
adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

https://www.youtube.com/watch?v=TGntBbquSAU  
 
 Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Aceste practici fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea 

copiilor după școală. Însă ceace le face speciale este faptul că îmbină tehnică și rigoarea cu emoțiile 
și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. 

Baletul, gimnastică sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție.  În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ns_uP0l0-YY  
 

Învăţătura este biletul de călătorie către viitor. Costel Zăgan 

 

Bibliografie: 
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Tradiții și obiceiuri creștine de Sfinte Paști 

 

Prof. Nicolovici Constantin 
Colegiul Tehnic Mătăsari, Jud. Gorj 

 
 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos sau sărbătoarea Paștilor este, în concepția ortodoxă, 
„Sărbătoare a sărbătorilor și praznic al praznicelor, împărăteasă și doamnă”. 

În același timp, Paștile reprezintă și „învierea” noastră din păcatul strămoșesc, prin biruința 
asupra morții a Fiului lui Dumnezeu, care și-a asumat firea omenească pentru a o îndumnezei și a o 
duce, pe aceasta, în sânul Sfintei Treimi. 

Sărbătoarea Sfintelor Paști este un moment de bucurie și de luminare pentru fiecare creștin care 
a „suferit” din pricina dorului pentru Hristos. În acest moment este oprit postul de 40 de zile (Postul 
cel Mare), pentru a ne bucura și a fi în sărbătoare pentru Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Drept aceea, românii nu numai că așteaptă sărbătoarea aceasta, ci caută ca toate lucrurile să fie 
puse într-o bună rânduială de la curățenia locuințelor și până la preparatul bucatelor specifice 
perioadei Pascale. Tradiția, lăsată din moși-strămoși și respectată cu sfințenie de românii de astăzi, 
ne indică faptul că preparatele specifice acestei perioade a Paștilor: pasca, cozonacii, ouăle roșii și 
mielul pascal au și o simbolistică aparte. 

Astfel, pasca este simbol al pâinii binecuvântată de Iisus Hristos la Cina cea de Taină. Femeile 
pentru prepararea ei foloseau făină de grâu, lapte și brânză de vaci de cele mai multe ori, iar uneori 
făina de grâu o amestecă cu făină de porumb. Pasca diferă de la zonă la zonă și în funcție de 
diversitatea preparatelor de care dispun gospodinele. 

Cozonacul (în formă alungită) este simbol al mormântului în care a fost pus Mântuitorul după 
ce a fost coborât de pe Cruce. 

Un alt preparat specific sărbătorii Paștilor sunt ouăle roșii. Acestea au o mulțime de simboluri, 
însă vom face referire doar la cele specifice românilor. Astfel că: culoarea roșie reprezintă sângele 
Mântuitorului; ciocnitul lor simbolizează Învierea lui Iisus Hristos, iar coaja oului simbolizează piatra 
mormântului pe care Mântuitorul a spart-o și a Înviat.  

Există mai multe legende legate de obiceiul vopsirii ouălor în cultura românească. Cea mai 
populară dintre ele spune că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul 
cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus. 

România este printre puținele țări care a ridicat la nivel de artă acest obicei al înroșirii ouălor, 
diferind de la zonă la zonă și de la creator la creator. 

Mielul este, prin excelență, animalul de sacrificiu al Sărbătorii Paștilor, devenind astfel mielul 
pascal.  

Ceea ce face din el să devină o victimă sunt chiar însușirile sale: puritate, inocență, simplitate 
și blândețe. Mielul îl simbolizează pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos, purtător al acelorași însușiri.  
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Lumina Sfântă. În noaptea de Înviere, credincioșii sunt încurajați să meargă la biserică și să 
ia lumină. Ei trebuie să aducă de acasă o lumânare,  pe care o vor aprinde cu cea pe care o scoate 
părintele din sfântul  altar. Lumina este simbolul Învierii. 

Cele mai multe familii păstrează restul de luminare rămasă nearsă după slujbă și o aprind în 
cursul anului în cazul în care au un mare necaz. La sfârșitul slujbei de Înviere, preotul împarte tuturor 
Sfintele Paști și îi împărtașește pe cei mici. 
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Activitățile extrașcolare în învățământul online 

 
Nicula Andree - Floriana 

G. P. P. Ostroveni 3 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

Activități extrașcolare de turism virtual  
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 

copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
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Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 
temporară, am inclus și câteva cursuri care nu pot fi adaptate la noul normal și care urmează să fie 
descoperite sau redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea 
tuturor cursurilor pentru copii. 
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CARACTERISTICI ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLAR 

 

NICULA IONELA FLORENTINA                                                                                                
- GRĂDINIȚA  P. P. ,,VOINICELUL” SLOBOZIA – IALOMIȚA 

 

1. în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 
şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii) 

2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie  – comunitate.    

Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală –   familie 
– comunitate: „sunt parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi 
colegi.” 

4. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 
capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.    

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt:  

 Funcţia socială a activităţilor extracurriculare este confirmată de asigurarea unui cadru de 
manifestare optim interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la 
un grup, formării educabilului ca cetăţean activ-participativ, abilităţi cerute individului de către 
societatea contemporană. Se asigură astfel, renunţarea la un şablon al modelului de elev, în favoarea 
cerinţei prioritare de a-i pune pe elevi „în contact cu realitatea”, astfel încât, fiecare dintre ei „să fie 
liber să-şi dezvolte gândirea proprie şi valorile şi în care, să fie stimulate răspunsurile creative la 
realitate” 

 Funcţia culturală a activităţilor extracurriculare se realizează prin vehicularea unor valori ale 
educaţiei axiologice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Diversele tipuri de activităţi 
extracurriculare sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii 
elevului.  

 Funcţia economică a activităţilor extracurriculare se manifestă atât prin pregătirea şi 
perfecţionarea educabilului, ca viitoare forţă de muncă creatoare, dar şi prin valorificarea 
potenţialului educabilului, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice într-o ţară.  
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Printre funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare amintim: 

 Funcţia de întărire a învăţării realizate în cadru formal, prin diversificarea şi extindere 

 Funcţia de suplimentare a curriculumului cu experienţe de învăţare care nu sunt posibil de 
realizat în clasa de elevi (clubul de dans, consiliile elevilor). Aceste experienţe valorifică principiile 
învăţării depline şi asigură suport pentru petrecerea timpului liber al elevilor. 

 Funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii de activitate ale elevului. Activităţile 
extracurriculare nu oferă conţinuturi abstracte, izolate, ci se fundamentează pe interconexiunea cu 
diferite aspecte din viaţa reală, valorificând rezolvarea de probleme reale din diverse perspective. 

 Funcţia de democratizare, activităţile extracurriculare asigurând un cadru propice pentru 
realizarea obiectivelor unei vieţi construite pe principiile democraţiei. Unul dintre scopurile acestor 
activităţi este eludarea barierelor de comunicare şi interacţiune socială ce pot apărea în educaţia 
formală. 

 Adăugăm acestor funcţii şi pe cea suportiv-compensatorie, de dezvoltare a aptitudinilor, 
motivaţiei, sensibilităţii umane în general, simţului valorilor, creativităţii, planului atitudinal al 
personalităţii educabilului.  
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Importanța activităților extaşcolare realizate în online 

 
Prof. Niculae Denisa                                                                                                     

Grădiniţa „101 Dalmaţieni” 

 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 
și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 
în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 
un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 
adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 
bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 
cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 
a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 
educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 
generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 
instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 
calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 
materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 
să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 
educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 
preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 
de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 
asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 
înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 
dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 
servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 
de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 
vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 
competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 
moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 
oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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ȘCOALA ONLINE 

 
 

Prof. Înv. Primar Niculesc Lidia Carmen 
Școala Gimnazială Petros 

Com. Baru, Jud. Hunedoara 
 

 
Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod 

personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practice pentru ca munca să fie 
îndeplinită. 

Starea în care ne aflăm ne-a determina să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată 
revoluție, în abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a 
interacțiunilor face-to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritual dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea online în totalitate. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, 
să se formeze, să pună în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de 
comunicare. 

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: 
Google Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

Aplicația Google Classroom este un instrument complexpentru gestionarea unei clase virtuale. 
Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în 
același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor anunțuri 

și întrebări de către ambele părți  
Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de 

organizare a documentelor (fișe, chestionare, ppt-uri) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, 
deoarece oferă o imagine de ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este foarte 
importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. 
Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, proiectele, 
au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, atenția, deprinderile de 
lucru cu manualul și alte surse de informare. 

 
Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi 

ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti : 
 
Pentru crearea de jocuri educative: 
 
Wordwall–permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri,roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 
Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea 

de coloane, etc. 
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și 

rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. 
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Suport pentru procesul de predare: 
 
Genially - o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, 

resurse educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un 
proiect prin utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive.Se pot încărca 
documente, imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și 
înregistra într-un clip video activitatea, pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

 
În perioada desfășurării școlii online, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 

aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 
 Orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online 
 Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min., 

ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 
 Pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, 

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare. 
 Toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine 
 Este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de 

lucru cu aplicațiile. 
 Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, 

regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 
 Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o 

personalizare a sarcinilor. 
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Activități extracurriculare 

 

Prof. înv. preșc. Niculescu Cornelia 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 
învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea 
personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem 
că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest 
caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la 
care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de 
învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din 
punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de 
ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două 
planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
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contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

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

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

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

Exemple de activitati extrascolare 

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

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

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

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

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

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

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

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

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 
organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor 
stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate cunostintele.  

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
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extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă... 

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

Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care: 

 valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; 
 organizeaza intr-o maniera placuta si  relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de invatamant; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; 
 participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o 

activitate sustinuta; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup; 
 sunt caracterizare de optimism si umor; 
 creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor; 
 urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 
 

NICULESCU SOFIA 
Şcoala Gimnazială “Angela Gheorghiu” Adjud, judeţul Vrancea 

 
 
Odată cu evoluţia trepidantă în toate compartimentele societăţii moderne, se impune o 

reconfigurare a personalităţii umane, menită să propună un om activ, creativ, adaptat la toate 
transformările sociale. În acest sens, un rol important îl are educaţia, formală, informală, nonformală, 
exercitată, cât mai de timpuriu, asupra individului. 

Alături de activitatea şcolară, de instruire şi de formare, cea educativă este o componentă 
valoroasă şi eficientă în definirea personalităţii copilului, viitorul adult ancorat în realitate şi deschis 
la provocări de orice natură. Lăsând la o parte celelalte medii cu rol educativ (biserică, bibliotecă, 
cluburi sportive, mass-media, etc.), şcoala deţine un statut special în formarea şi fortificarea fiinţei 
umane. 

Având caracter interdisciplinar şi posibilitatea de a-i stimula intelectual pe elevi, prin valenţele 
formative şi recreative, activităţile educative le oferă acestora o alternativă benefică în dezvoltarea 
unor abilităţi. Astfel, participând direct la diverse manifestări cultural-artistice, sportive, civice, etc., 
copiii au posibilitatea să acţioneze în conformitate cu natura lor, cu capacităţile şi interesele personale. 

Dincolo de minusurile inerente, sunt totuşi de menţionat multiplele avantaje ale activităţilor 
educative, şcolare şi extraşcolare. Psihologii, pedagogii, cadrele didactice, părinţii sunt de părere că 
acestea îl ajută pe copil să experimenteze noi trăiri, să aibă încredere în el, să-şi dezvolte abilităţile 
de socializare, de comunicare, să-şi descopere noi pasiuni. Nu în ultimul rând, participând conştient 
la aceste manifestări, copilul va fi mai motivat să reuşească în tot ceea ce-şi propune, întărind stima 
de sine. Totodată, activităţile educative îi stimulează imaginaţia, îi consolidează memoria, 
contribuind astfel la o cultură generală valabilă. 

Aducând în atenţie serbarea şcolară, aceasta reprezintă o modalitate benefică de a pune în 
valoare capacitatea artistică a elevilor. Prin conţinutul ei, serbarea transmite un anumit mesaj, pe care 
cei implicaţi (elevi, educatori, părinţi) îl percep cu maxim aport emoţional. De aceea, asemenea tip 
de manifestare cultural-artistică trebuie planificat şi organizat foarte bine, asigurându-se astfel 
succesul său, întrucât, de cele mai multe ori, serbarea este considerată, pe lângă scopul recreativ, şi 
un important mijloc de evaluare a unor achiziţii, în plan afectiv şi comportamental, ale elevilor. 

Serbarea şcolară este binevenită la orice vârstă, de aceea ea se proiectează şi se desfăşoară 
ţinându-se cont de particularităţile de vârstă ale elevilor. Este ştiut faptul că la nivel preşcolar şi primar 
implicarea emoţională este mult mai intensă şi, în consecinţă, momentele inedite apar mai frecvent.  

Avantajele organizării unei serbări sunt numeroase şi ele vizează, în special, componenta 
psihologică a personalităţii umane. Pe de o parte, aceste manifestări culturale dezvoltă simţul estetic 
la elevi, creativitatea de grup, stimulată prin activităţi de cooperare. Copilul se familiarizează cu , 
relaţiile din cadrul unei comunităţi şi învaţă să acţioneze dezinhibat, reducând la minimum emoţiile 
generate de prezenţa unui public mai numeros şi necunoscut. Pe de altă parte, serbările şcolare pun 
în valoare capacităţile afective, estetice şi fizice ale copiilor (prin interpretare de cântece, recitare de 
versuri, dramatizare, dansuri), dezvoltă atenţia, gândirea şi limbajul. În plus, aceste activităţi cultivă 
la elevi dragostea faţă de tradiţiile naţionale. 

Nu puţini sunt, însă, şi aceia care cred că serbările sunt inutile; ele nu fac decât să inhibe şi să 
amplifice frustrările, atât în cazul copiilor, cât şi al părinţilor. Reţin aici opinia unui părinte care 
consideră că serbările şcolare nu sunt decât “ nişte mângâieri de ego pentru părinţi şi pentru educatori 
şi un mare chin pentru copii”. Să nu uităm că în mediul virtual a circulat o vreme o petiţie prin care 
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se solicita renunţarea la serbările şcolare. Aşa cum era de aşteptat, această iniţiativă a generat polemici 
care nu au condus la niciun rezultat, în şcoli continuând să se organizeze diverse tipuri de serbări. 

Dincolo de comentariile cotra, mai mult sau mai puţin justificate, serbarea de Crăciun este cea 
mai apreciată de elevi, deoarece apropierea sărbătorilor de iarnă le amplifică bucuria unică în 
întâmpinarea Moşului, speranţa că surprizele vor fi pe măsura aşteptărilor. Astfel, se observă o mai 
mare mobilizare a elevilor şi o mai intensă implicare afectivă în pregătirea contextului unei asemenea 
serbări tematice: ornarea sălii de clasă, împodobirea bradului, audierea colindelor, pregătirea din timp 
a cadourilor, a costumelor şi a recuzitei (clopoţei, buhai, stea, candele, etc.). 

De cele mai multe ori, se preferă, ca spaţiu al desfăşurării serbării de Crăciun, o sală de clasă, 
sala de festivităţi sau holul şcolii. Însă, mai nou, această activitate artistică poate avea loc în biserică, 
pe scena Casei de Cultură sau în mall, stabilindu-se astfel un veritabil parteneriat între şcoală şi alte 
instituţii din localitate. 

Implicarea părinţilor în organizarea serbării este una esenţială, atât din punct de vedere 
financiar, prin sponsorizări, cât şi afectiv. Impresiile şi sugestiile formulate de părinţi pot asigura 
feed-backul acestor activităţi educative. 

În concluzie, serbările, în special, activităţile şcolare şi extracurriculare, în general, contribuie 
semnificativ la formarea personalităţii fiinţei umane, cu condiţia ca ele să fie proiectate şi organizate 
cu responsabilitate maximă, într-un cadru atractiv şi stimulativ, având o finalitate bine conturată. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Badita Elena-Adelina                                                                                               
Niculicioiu Roxana                                                                                                       

Gradinita cu program prelungit Ostroveni 3 Rm. Valcea 
 

 

În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online au început în luna martie a anului 
școlar 2019-2020 destul de nesigur, cu o mulțime de întrebări și probleme de rezolvat.Ne-am întrebat 
ce platformă educațională să alegem, cum să creăm o grupa virtuală, ce program de lucru să alegem 
si cum vom transmite prescolarilor cunoștințele. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

In parteneriat cu parintii, de Sfintele Sarbatori Pascale  am realizat in mediul online o activitate 
numita: ’’Oua incondeiate’’. 

Copiii au ales oualele, le-au spalat, iar in cele din urma sa le vopseasca, fie cu vopsea din 
comert,fie cu materie prima( sfecla rosie, spanac) accesorizandu-le cu o frunza de patrunjel sau cu 
ornamente speciale.Ca si model le-am aratat oul meu, care a fost unul special. Am ales un ou de strut, 
pe care l-am pictat specific sarbatorilor Pascale. 
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes,  produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

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

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Această perioadă este pentru noi, toți, un nou început, un nou orizont.Haideți, așadar, să pășim 
încrezători în propriile forțe și să sperăm că „ totul va fi bine”. 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. Școala online. Elemente pentru inovarea educației ”Raport de cercetare evaluativă, Editura 
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Dezvoltarea atitudinii de ocrotire şi conservare a mediului înconjurător 

în şcoală prin proiecte educaționale 
 
 

Prof. NICUȚ Ovidiu-George 
Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” 

 
 
Copilul trebuie să fie educat încă de mic să fie responsabil faţă de mediu, prin implicarea în 

activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni un 
prieten al naturii.  

Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi 
muncim şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani 
de viaţă. 

Protecţia naturii devine una din cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane şi 
comportă trei aspecte principale:  

- prevenirea deteriorării mediului;  
- acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatoare;  
- păstrarea sau întreţinerea zonelor de poluate.  
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător apare la copil, ca urmare a 

desfăşurării unor activităţi variate din punct de vedere al temei, conţinutului şi al strategiilor utilizate, 
care pun copilul în situaţia de a exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului. 

Școala oferă elevului cunoştinţe de bază necesare soluţionării problemelor mediului viitoare 
sau imediate; să judece responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea 
cooperării pe linia rezolvării unor probleme; să înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său şi că 
efectele negative ale acţiunilor proprii se repercutează asupra lui însuşi; să dezvolte instrumente de 
analiză, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului. 

Metodele şi tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate în funcţie de nivelul de vârstă 
al copiilor şi nivelul lor intelectual, fiind grupate în patru categorii: 

1. Metode de comunicare: orală (pozitive, interogative, rezolvarea problemelor), scrisă 
(consultarea manualelor şi analiza pe text), vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetul), de 
comunicare interioară (bazate pe limbajul intern). 

2. Metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia sistematică, 
cercetarea documentelor, studiul de caz) şi indirectă (demonstraţia, modelarea, etc). 

3. Metode fundamentale pe acţiune practică: externă (exerciţiul în aer liber, lucrările practice, 
activităţi creative) şi fictive sau simulare (jocuri didactice, jocuri de simulare). 

4. Instruirea informaţională: Instruirea cu ajutorul calculatorului (lecţiile interactive prin 
programul AEL) simularea unor procese şi fenomene naturale în laboratoarele şcolare sau în cadrul 
lecţiilor AEL; folosirea hărţilor interactive şi a imaginilor satelitare. 

Aceste metode urmăresc: cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de mediu în descrierea şi 
explicarea unor fenomene obiective şi a relaţiilor din mediul natural; dezvoltarea spiritului de 
observare, investigare şi cercetare la elevi; formarea unui set de valori pozitive faţă de mediu şi a 
motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

Educaţia ecologică se poate desfăşura prin orice tip de activitate: şcolară, extraşcolară, activităţi 
ştiinţifice, literare, artistice, plastic, etc. Formele de manifestare sunt diversificate: observaţii, 
experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de 
diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări 
de emisiuni TV, expediţii, tabere. Copiii trebuie îndrumaţi să observe şi să ştie să pună întrebări 
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asupra unei probleme de poluare şi degradare a mediului (aruncarea gunoaielor la întâmplare, 
poluarea râurilor cu substanţe toxice). 

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai când elevii de azi, viitorii cetăţeni de 
mâine, vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii. 

Activitățile de voluntariat din domeniul ecologiei și protecției mediului dezvoltă dragostea și 
interesul copilului despre această știință în continuă transformare care este „natura” și îl face să 
conștientizeze importanța acesteia și datoria de a o proteja astfel încât să ajungem la o „dezvoltare 
durabilă”.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ONLINE 
 
 

PROF. NIDELEA IRINA VERONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA „ACAD. MARIN VOICULESCU”, GIURGIU 

 
 
Sărbătorile pascale marchează o perioadă plină de emoție și bucurie. Ele sunt așteptate de 

fiecare dată, cu mare nerăbdare, atât de copii, cât și de familiile lor.  

De ceva timp însă, ceea ce știam despre momentele festive cu ocazia marilor sărbători creștine 

s-a schimbat radical. Toți am fost nevoiți să ne reorientăm și să ne reinventăm în această perioadă 

greu încercată prin care trecem. Dar, ca de fiecare dată, am făcut front comun și am reușit să mergem 

mai departe. 

Dacă înainte de pandemie, pentru a marca cum se cuvine această mare sărbătoare a Învierii 

Domnului, cadrele didactice pregăteau împreună cu copiii momente memorabile, spre marea bucurie 

a părinților, acum se întâmplă același lucru, însă din fața unor ecrane. Echipa forată din copii și 

doamna învățătoare pregătește cu mare seriozitate un program festiv online.  

Micii artiști demostrează un spirit de echipă extraordinar, din dorința lor curată de a le arăta 

părinților cât de pricepuți sunt în ale recitatului, cântatului și actoriei. Părinții, scoși parcă din ritm și 

stângaci, se pregătesc pentru serbare, dar nu ca până acum, într-o forfotă rapidă pentru procurarea 

celor necesare pentru costume și recuzită, ci altfel, ca și când ar vizona o piesă de teatru la televizor.  

Toată goana plină de speranță a lor este înlocuită de o liniște încărcată de emoții, în așteptarea 

surprizei pregătite de prichindei și de către doamna lor învățătoare. Toate se liniștesc brusc odată cu 

începutul serbării. Părinții, bunicii, rudele și oricine mai primește linkul întâlnirii, participă cu interes 

și se așază cu emoții în cameră, cu telefoanele pregătite, să ia parte la ceea ce ar putea fi .  

Copiii se pregătesc cu atenție, se așază în fața ecranelor, fac o scurtă repetiție înainte de a-și 

începe programul artistic și încep serbarea, îndrumați de către doamna învățătoare. În cadrul 

programului artistic ei recită cu mare grijă poeziile, așa cum au învățat.  

Brusc apar probleme tehnice, unul dintre copii nu se mai aude. Serbarea este pusă pe pauză. 

Părinții sar iute în ajutor și încearcă să remedieze problema.  

În scurt timp reușesc și programul artistic este reluat. Este cu siguranță o serbare pe care nimeni 

nu o poate uita, o serbare „altfel”. 

Fiecare se gândește acum la cât de diferit este totul în activitatea online. Cât de simplu era odată 

să faci serbări! Dar am aflat cu toții că și online poate fi distractiv și cu siguranță mai atractiv. 

Așa că, orice ar fi, mergem înainte împreună, fie fizic, fie online! 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – O ALTERNATIVĂ LA CEA TRADIȚIONALĂ 

 
prof. înv. primar Nimară Lavinia 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Școala Primară Cocoreni 
 

Încă de la declararea stării de urgență cauzată de pandemia de COVID-19, procesul de predare-
învățare s-a mutat în online, pentru a evita răspândirea virusului și îmbolnăvirea unui procent mult 
mai mare al populației. Trecerea la lecțiile online a fost o provocare pentru toți actorii implicați, pe 
care fiecare s-a văzut nevoit să o accepte. Dacă pentru majoritatea elevilor și a studenților această 
adaptare nu a fost atât de dificilă, pentru cadrele didactice a fost și este în continuare un proces 
problematic.  

În general, un cadru didactic, pe lângă timpul petrecut fizic la clasă, își petrece foarte mult timp 
în a pregăti lecțiile și evaluările elevilor. Acum, când s-a produs această tranziție, toate informațiile 
care sunt expuse face-to-face la clasă trebuie transpuse în format electronic într-un mod cât mai clar, 
cât mai concis, dar și atractiv pentru elevi, ceea ce necesită un timp și mai îndelungat necesar cadrelor 
didactice să pregătească lecțiile. Din păcate, în rândul cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar, unde metoda clasică de predare este mai intens folosită, trecerea a fost mai dificilă la 
început, pentru că fiecare a trebuit să-și găsească metoda de lucru, iar adaptarea la noua formulă 
durează. Din fericire, elevii s-au adaptat, în general, foarte ușor și destul de rapid, asta probabil și 
datorită faptului că cei mai mulți au contact zilnic cu tehnologia. Din păcate, nu la fel se poate spune 
despre mulți elevi din mediul rural și comunitățile defavorizate, deoarece sunt multe cazuri unde 
aceștia sunt lipsiți de mijloace pentru participarea la procesul de învățare. 

Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu 
feedback necesar și autoreglare în timp real. Chiar și cele mai sofisticate platforme aflate azi pe piața 
educațională sunt, din acest punct de vedere, încă la început. Pe de altă parte, gradul de penetrare a 
noilor tehnologii este și el discutabil. Așa cum știm, sunt încă diferențe semnificative între mediul 
rural și urban în ceea ce privește disponibilitatea instrumentelor tehnologice. Dacă, în mediul rural, 
cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă utilizarea apelului telefonic și a 
aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar fi Whatsapp și Facebook Messenger, mediul urban 
are condițiile necesare pentru a face, într-o mai mare măsură, apel la platforme de elearning și la 
aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom. 

Există serioase dificultăți în realizarea activităților didactice la distanță: lipsa instrumentelor 
pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/sau atractive pentru toți elevii,  lipsa conținutului 
educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și 
lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 
Pe de altă parte, dificultățile de natură tehnică – de exemplu, probleme în stabilirea conexiunii online, 
probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de 
către profesor sau a temelor de către elevi etc. – duc la deturnarea atenției elevilor și profesorului de 
la activităților didactice și reprezintă una dintre provocările acestei perioade, într-o măsură 
semnificativ mai mare în mediul rural față de mediul urban. 

Așadar, învățarea online vine ca o alternativă la învățarea tradițională, implementată în situații 
speciale, fără a o putea înlocui, deoarece componenta socială este foarte importantă; învățarea online 
sărăcește relațiile interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp, dacă se 
permanentizează acest mod de abordare a învățării. Această nouă abordare a educației trebuie să fie 
direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru 
că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au 
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fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea poate 
continua și dincolo de școală, cu instrumente online accesibile tuturor și cu multă determinare. 

Important este că se caută în permanență soluții pentru depășirea neajunsurilor, iar cadrele 
didactice depun eforturi considerabile pentru creșterea eficienței predării online, pentru adaptarea 
activității școlare la actualele condiții impuse de pandemie. 
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Vizita online la muzeu 

activitate extrașcolară apreciată de micii școlari 
 
 

prof. înv. Primar Mihaela Nimigean 
Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului” 

Copilul pătrunde în universul școlar de la o vârstă fragedă. Activitățile impuse de predare – 
învățare – evaluare sunt uneori dificile prin prisma abstractizării, nu întotdeauna avem la dispoziție 
materiale intuitive. Limbajul stabilește deseori o barieră în înțelegerea mesajului transmis. Activitățile 
instructiv-educative extrașcolare se realizează  din nevoia de a utiliza metode variate de predare, 
selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile micilor școlari.  Încă din primele zile de școală, 
sub influența familiei, elevii „învață” mult pentru a avea rezultate bune. Un elev care are rezultate 
foarte bune la învățătură, dar nu se poate exprima liber, este emotiv, are nevoie de activități prin care 
să reușească să comunice în situații deiferite de viață.  

Activitățile  extracurriculare au un rol important în viața micului școlar, îl  responsabilizează, 
se pregătesc pentru viitor; îl ajută să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, să-și facă prieteni, 
să socializeze, să comunicare cu semenii. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai 
mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referin-du-ne aici la televizor, calculator și 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane 
incapabile de a se controla comportamental, emoțional. Pandemia a accentuat această lipsă de 
comunicare directă, impunând activități online, activități în care ecranul a fost mijloc de comunicare. 
Emoțiile, sentimentele, trăirile au fost ascunse în spatele camerelor. 

Educația extracurriculară (realizata chiar online) își are rolul și locul bine stabilit în formarea 
personalității copiilor noștri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură. 

Trebuința de se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 
cu viața. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile 
extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în 
mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Vizitele, direct sau virtuale, la muzee sau case memoriale au constituit un mijloc de a intui și 
prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  Ele oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea 
unor personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni 
și  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Prin vizita la muzeu s‐a urmărit familiarizarea elevilor cu un mediu educativ diferit de sala de 
clasă, un mediu prietenos, atractiv și în același timp un necesar izvor de informații. Astfel, 
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această vizită poate deveni nu numai un mod util de cunoaștere, ci în același timp poate forma o 
atitudine pozitivă față de perioada istorică în care trăim și de a contribui la păstrarea și ocrotirea 
tuturor bunurilor păstrate din generație în generație. Grupul de elevi a fost însoțit de către un 
muzeograf/ghid, care le‐a furnizat informații referitoare la cele expuse. Sala de clasă devine parte 
integrantă din muzeul vizitat prin aranjarea mobilierului și crearea unui mediu propice activității 
desfășurate. Virtual am pășit cu emoție în următoarele muzee: Muzeul Național de Istorie a României 
(Ziua României 1 Decembrie); Casa Memorială „Mihai Eminescu -Ipotești (15 ianuarie 2021);  Casa 
Memorială „Ion Creangă – Humulești” (1 martie 2021); Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa" 
(22 martie 2021 – Ziua Apei); Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor” (15 martie 2021). 

Îmbinând jocul de rol („Vizitatorii”) cu derularea imaginilor din muzeu am reușit să descoperim 
valorile poporului român, frumusețile naturale ale României. Activitățile complementare concretizate 
în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit 
comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. O mai mare contribuție 
în dezvoltarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică în mod direct copilul 
prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei și cea 
extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.      

Prin fiecare activitate ȘCOLARII vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, 
ci va fi „a lor”. 
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Activităţile extraşcolare – o provocare pentru școala online 

 
Prof. Nisipeanu Raluca,                                                                                                    

Liceul Economic ”Virgil Madgearu” Constanța 

 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 

interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă... 

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

În contextul școlii online, aceste activități devin adevărate provocări pentru profesori, pentru a 
stârni curiozitatea copiilor, de a le dezvolta dorința de cunoaștere.  

 
În acest scop am menționat mai jos câteva exemple de activitati extrascolare. 
 
1. Vizitele virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 

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

2.  Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

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

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

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 
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4. Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. 

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  
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Ce abilități dezvoltă activitățile extrașcolare? 

 
 

Prof. înv. preşcolar Nistor Cristina 
Grãdiniţa cu P. P. nr. 23, mun. Ploieşti 

 

 
În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 

plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta 
roluri.  

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

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

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

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a 
materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar şi dragostea faţă de copii. 

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

Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta preșcolară a fost 
identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei. 
Astfel fiecare cadru didactic a fost pus în fața a două întrebări: Ce facem? Cum facem? 

Cum creativitatea este calitatea principală a educatoarei, am mizat pe aceasta și am reușit să 
răspundem provocărilor de realizare a activităților extraşcolare interesante cu copii preșcolari, la 
distanță, în regim sincron și asincron. A fost nevoie de un efort de instruire, de cercetare și de 
antrenare în stăpânirea de noi tehnologi , instrumente digitale, software educațional, dar ne-am 
adaptat, ne-am reinventat și am dobândit noi abilități. 

Integrarea instrumentelor digitale în activitățile extraşcolare desfășurate la grupă poate aduce 
beneficii în ceea ce privește gradul de participare activă a preșcolarilor în procesul propriei instruiri. 
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Este recomandabil ca utilizarea mijloacelor ce fac apel la tehnologie, să fie complementară cu 
folosirea materialelor tradiționale. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi extraşcolare cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a 
desfăşura activităţi extracurriculare, munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi 
sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.   

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor instructiv-educative pe care le 
desfăşurăm la grupă, cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Activitatea extrașcolară între online și traditional 

 

Profesor Nistor Magdalena                                                                                           
Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra Neamț 

 
 

ONLINE - cuvânt pe buzele tuturor din luna martie 2020. Nu am crezut că ne va afecta profund 
și pe o perioadă atât de îndelungată, dar iată că am început și anul școlar următor cam tot în aceleași 
condiții cum l-am terminat pe cel anterior. 

Incertitudinile legate de: condițiile din școală, împrejurimile ,numărul de elevi din școală/ 
clasă,, siguranță, servicii, platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și elevii 
care nu au ,, avut șansa ’’să se afle în sala de clasă.  

În această teribilă perioadă am constatat o utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a 
încuraja. 

Profesorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile 
și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare 
cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze.  

Comunicarea poate fi eficientă atât față în față, cât și online dacă îndeplinim câteva reguli de 
bază: 

● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul; 

● Minimizăm barierele externe;  

● Controlăm barierele interne;  

● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;  

● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;   

● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale 
emoționale; 

 ● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;  

● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite; 

 Menținem o stare de bine prin:  

● managementul timpului,  

● alegerea corectă a instrumentelor de lucru,  

● atitudinea pozitivă în permanență.  

În ceea ce privește disciplina Etică și Comunicare Profesională , din ceea ce am perceput eu, 
platformele utilizate, lecțiile antrenante cu imaginile viu colorate , fișele de lucru variate, au creat 
imaginea  unui agent economic real, în care minunații mei elevi și-au expus cu plăcere creațiile 
proprii: rebusuri, proiecte, fișe, dând dovadă de o implicare și o comunicare de invidiat.      
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La disciplina Protecția  Consumatorilorpot spune că am sesizat o implicare mai mare a elevilor 
de, care s-au bucurat mai mult că au scăpat de ,,lucrările scrise’’. 

Elevii doreau mai multe întâlniri pe platformă pentru orele de Consiliere decât prevedea 
programa, mereu dornici de multe imagini, acțiuni, comparații, situații – problemă.  

Un lucru mai puțin reușit a fost colaborarea grupelor de lucru.Aici mai trebuie lucrat! Greutatea 
mare întâlnită a fost legată de numărul mic de dispozitive de conectare la internet de care dispun 
familiile în ansamblu, dacă avem un dispozitiv nu este suficient dacă familia are 4-5 membri, din care 
3-4 au trebuit să se conecteze în același timp și să lucreze constructiv.  

De un real folos au fost activitățile cu părinții prin folosirea metodelor interactive și a sarcinilor 
de lucru în colaborare prin care să-și valorifice abilitățile creative alături de proprii copii și să se simtă 
valorizați.  

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 
fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online. 

 Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 
urma lecțiile online. Acolo unde se vrea, se poate! Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și 
decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode 
de învățământ online, considerând că este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala 
online.  
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Rolul activităților extrașcolare în educația copiilor 
 
 

Profesor: Niță Liliana 
Școala Gimnazială ”Arhimandrit Teofil” Balaciu 

 
 

 
Educația este acțiunea care "trebuie să dezvolte în fiecare individ toată perfecțiunea de care el 

este capabil"  
 
De-a lungul istoriei, educația și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii 

umanității, pentru creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, pentru cultivarea 
valorilor spirituale și conferirea în acest fel a unui statut elevat condiției umane. Un rol important în 
educație o are și sistemul de învățământ prin activitățile școlare și extrașcolare. 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă  abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 

iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul 
respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o 
simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă elevul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel 
din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate, dar și descoperirea de aptitudini la elevii care nu au un parcurs foarte bun la 
activitățile școlare. 

Activităţilor extraşcolare pot fi realizate sub diferite forme, de la taberele și excursiile școlare, 
vizionarea pieselor de teatru, a spectacolele de operă, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică până 
la participarea în cadrului unor Proiecte educaționale realizate la nivel de clasă, școală, zonă, județ și 
național la atelierele creative, şezători, spectacolele în aer liber, concursuri sportive.  

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

164



să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii 
- pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor per-sonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. 

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

 

Prof. Viorica NIȚĂ                                                                                                          
Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 

includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurriculare reprezintă, de 
asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate.  

Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau 
tehnico-aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască 
relații cu colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de 
faptul că, dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, 
vor fi mai motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, 
făcându-i sociabili și responsabili.  

Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi 
cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 
sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 
publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 
elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare. Cercetările recente arată importanța 
activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor 
educaționale și motivația copilului. 

În prezent, tot mai mulți tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement 
extrașcolare. Școala este încă locul favorit pentru ca studenții să practice activități socio-culturale, 
cum ar fi cluburi de șah sau poezie și literatură, teatru, robotică etc.. În plus, activitățile sportive sunt 
una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de mulți elevi. Sportul stimulează creierul 
și dezvoltă dinamism și reacție sporită la copii. Specialiștii subliniază importanța practicării sportului, 
menționând că activitatea fizică poate îmbunătăți concentrarea elevilor.  

Părinții ar trebui să încurajeze și să încurajeze copiii să se angajeze în activități extrașcolare. În 
funcție de școală, aceste activități pot fi gratuite sau plătite, organizate de personalul școlii, de 
asociația părinților sau chiar de o altă organizație, cum ar fi o organizație nonprofit. Pentru a beneficia 
elevul, este important ca activitatea extracurriculară să fie plăcută.  

Copilul sau adolescentul trebuie să aibă libertatea de alegere, iar părinții săi îi pot ajuta, 
bineînțeles, săși stabilească preferințele vorbind cu el. Un alt mod de a ajuta elevii să profite la 
maximum de activitățile lor extrașcolare este organizarea de cursuri deschise și prezentări de 
activități. În acest fel, aceștia pot obține o idee mai bună despre ceea ce se află în spatele numelui dat 
activității, despre resursele educaționale oferite.  

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor interesați. Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a 
intereselor personale, școlile oferă o gamă variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova 
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împlinirea tuturor, aceste activități trebuie să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau 
abilitățile copiilor și adolescenților. 

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare 
școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, 
evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. Beneficiile 
activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei 
înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor 
sluji toată viața.  

Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să vadă ochii părinților săi 
strălucind și să simtă că sunt mândri de el. Participarea la activitățile extracuriculare nu este totuși 
fără provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități este adesea limitat, mai ales pe perioada 
pandemiei, și uneori bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii elevi. În plus, școala 
poate să nu poată oferi o gamă largă de activități care să satisfacă gusturile și interesele unei mari 
majorități a elevilor. Înscrierea pentru anumite activități implică uneori taxe, ceea ce limitează și 
accesibilitatea. 

Participarea sănătoasă la activitățile extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, 
accesul la aceste activități este adesea limitat și uneori bazat pe criterii de performanță care pot 
descuraja unii tineri. De ce participarea la activitățile extracurriculare este atât de benefică pentru 
adaptarea educațională și socială a tinerilor? Au fost identificate mai multe dimensiuni ale acestor 
activități.  

În primul rând, participarea este de obicei voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile bazate 
pe propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de 
școală. Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală. Elevii 
pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, simțul 
lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă.  

La nivel interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul 
responsabil pentru activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție 
de specificul acestora. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 
Autor: prof. înv. primar Nițoiu Felix-Georgian 

Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău 
                                                   
 

Școala contemporană românească încearcă să se adapteze societății prin educația centrată pe 
elev și pe formarea unor competențe care să îl facă apt pentru o lume diversă bazată pe concurență și 
pe circulația liberă a informațiilor. Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, 
alteori confruntându-se cu diverse pograme și crize.   

Învățământul online, reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice,în 
condițiile impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special 
cele ce țin de modalitățile de implicare a tuturor factorilor : profesori,elevi, părinți, comunități locale 
și instituții civile în asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la 
nivel național. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii 
ale vieții devine o practică comună, inclusiv în mediul educațional. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Școala are menirea să-i învețe pe elevi cum să învețe, cum să se adapteze schimbărilor rapide, 
cum să facă față acestor provocări prin profilări și reprofilări succes.  În acestă perioada școala nu a 
neglijat nici activitățile extracurriculare atât de importante pentru formarea viitorului adult.  Educaţia 
prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  
 
• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă; 
• au rol complementar celui al școlii; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
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Implicarea elevilor în aceste activități este diferită,în funcție de aptitudinile lor, caracteristicile 
personalității, trăsăturile de temperament, trăsături ale afectivității și motivației și nu în ultimul rând 
în funcție de trăsăturile de voință și caracter.  

Vizitele la muzee, monumente și obiective istorice sau religioase constitue un mijloc de a intui 
și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Aceste vizite oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități de seamă 
ale științei și culturii naționale și universale.  

Excursiile la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit 
și luptat înaintașii lor, învățând astfel să-și iubească țara, trecutul și prezentul ei.  

Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă, care într-o 
atmosferă relaxantă, permite stimularea creative a elevilor, dezvoltă gândirea creativă și 
independentă, toleranța față de ideile celor din jur, punerea elevilor în situații generatoare de probleme 
și dezvoltarea capacității de rezolvare a lor într-un mod creativ, propriu și nou și posibilitatea de a 
critica constructive. 
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Activitățile extracurriculare în mediul on-line:                                                                       
O altfel de zi a colegiului nostru 

 

Prof. Beldie Tanța Simona                                                                                                
Prof. Nițu Cecilia Anca                                                                                                           

C. N. Mihai Eminescu, București 
 
 

O plimbare în parc, o vizită la muzeu, o întălnire cu un scriitor sau un atelier culinar sunt căteva 
dintre activitățile care au un rol foarte important în dezvoltarea personalității adolescenților și în 
educație. Astfel de activități sunt un prilej de bucurie nu doar pentru elevi, ci și pentru profesori sau 
cei implicați în organizarea și desfășurarea lor. 

Iată însă, că de mai bine de un an de zile, viața noastră este un șir continuu de schimbări în plan 
social și profesional și de ce nu, de provocări cărora trebuie să le facem față fie că ne dorim sau nu. 
Activitățile noastre în calitate de dascăli s-au mutat aproape cu totul in mediul on line determinându-
ne să căutăm cele mai originale, eficiente și motivante metode astfel încât mesajul nostru să treacă 
dincolo de monitorul calculatorului și să ajungă la elevi. 

Pandemia ne-a pus în situația de a găsi soluții pentru a desfășura activități extracurriculare on 
line deoarece elevii noștri au nevoie și de astfel de momente. Totodată, pandemia a a scos  la iveală 
faptul că suntem capabili să ne adaptăm și să realizăm lucruri frumoase care să ne ajute să depășim 
cu optimism această perioadă de  anormalitate. 

În acest an școlar greu încercat nu am putut lăsa să treacă neobservată ziua de 15 ianuarie, Ziua 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” . Evident că nu a mai fost o “zi a porților deschise” pentru 
elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai inspectoratului școlar ori ai comunității, așa cum eram 
obișnuiți să organizăm această sărbătoare pentru toată „suflarea” colegiului.Dar a fost o zi în care ne-
am „deschis” inimile și am organizat activități cultural-educative frumoase aducând un omagiu 
poetului național al cărui nume îl purtăm cu respect și mândrie. Am ales un vers eminescian potrivit 
acestor vremuri: „Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război” și pornind de la această deviză 
elevii și profesorii au desfășurat activități creative în care frumosul și imaginația au transformat ziua 
de 15 ianuarie intr-o zi plină de emoție și bucurie. 

Elevii claselor primare, sub coordonarea doamnelor învățătoare s-au întrecut în recitări de 
poezie din creația eminesciană ori au transformat în pictură  natura din versurile poetului. Elevii de 
gimnaziu și liceu au fost mai creativi și au pus în scenă cu ajutorul profesorilor lor activități 
interdisciplinare deosebite. Iată câteva din activitățile derulate: 

• Eminescu-controverse istorice, un atelier în care pasionații de istorie au descoperit informații 
despre viața de gazetar a marelui poet din vremea în care acesta activa la Timpul. 

• Perspective filosofice asupra artei-activitate la care au participat elevii de clasa a-XII-a 
filosofând pe marginea poeziilor lui Eminescu 

• Vizionare documentar de arhivă Eminescu. Veronica. Creangă 
• Eminescu-mișcarea, spațiul și timpul, o propunere interesantă ce a pus în evidență 

dimensiunile fizice și metafizice ale universului eminescian. 
• Similitudini între poezia Scrisoarea III și viața contemporană 
• Bucuria duhovnicească-semn al harului divin-activitate în care elevi de clasa a-X-a au 

dezbătut pornind de la versul din Scrisoarea III, ales ca tematică a zilei   
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• Geografia poeziei eminesciene 
• Eminescu-poezie și mister 
• Dor de Eminescu- concurs de recitări de poezii 
• Visul-semnificații biologice și reprezentări în opera lui Eminescu 
• Tablouri eminesciene-concurs de pictură 
 

Aceste activități au dat elevilor posibilitatea să se exprime liber, iar profesorilor să descopere 
la elevi simțul estetic, pasiunile, dragostea lor pentru cultură, istorie, dorința de a descoperi. 

În literatura de specialitate sunt precizate o serie de competențe valorizate prin activitățile 
extrașcolare cum ar fi dezvoltarea unor abilități interpersonale, munca în echipă, utilizarea  unor surse 
informaționale variate, încurajarea talentelor personale, ce completează dezvoltarea personalității 
elevului, completând activitațile formale realizate în școală. 

O „altfel de zi” Colegiului Național „Mihai Eminescu”  ne-a adus împreună profesori și elevi 
pe platforma școlii și prin toate activitățile realizate  am demonstrat că și o activitate desfășurată 
online poate să asigure atingerea obiectivelor urmărite, în condițiile unei bune organizări care sa 
asigure interesul și implicarea elevilor . 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                 

ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA                                                                          
Şcoala Gimnazială Comuna Brădeanu, Judeţul Buzău 

 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i ȋn contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
Iată câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare pe care copiii le pot desfășura  

în această perioadă  de acasă: 
 
1. Activități extracurriculare tehnico - ştiinţifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături 
de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu toții cunoștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschişi și pregătiţi de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 

2. Ateliere creative de arte frumoase 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor  precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă  ajută copiii să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația.  
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De aceea e important să le oferim copiilor  șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că 
avem în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei.  

Trebuie să improvizăm un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și să le oferim copiilor  
șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. În 
acest fel, copiii pot învăța să se exprime în orice formă artistică li se potrivește mai mult, sub 
îndrumarea unui profesionist. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Dacă vrem să ajutăm  copiii  să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, 

dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. 

4. Cursuri şi ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie.  

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare 
pentru copiii care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că vor 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, copiii învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, 
în timp ce experimentează cu ingredientele.  

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. 
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Importanța activităților extrașcolare în pandemie 

 

Prof. Novac Aurora Victoria 
 

Probabil că mulți ne întrebăm în câte unități școlare s-au mai făcut activități extrașcolare în 
perioada dificilă prin care trecem. Sunt convinsă că răspunsurile majorității sunt că aceste acțiuni s-
au rărit considerabil sau au fost șterse, efectiv, din calendarele școlare. Chiar în școala mea, programul 
săptămânii ”Școala Altfel”, stabilit să se desfășoare în aprilie, a fost anulat în condițiile ultimelor 
modificării ale anului școlar în curs. S-a preferat ”să uităm” de această săptămână pentru că pauzele 
sunt prea mari și elevii au fost scoși dintr-un ritm al învățării, fapt ce le-a afectat capacitatea de 
asimilare. Totuși, fiecare profesor diriginte a încercat să iasă din aceste limitări, realizând câteva astfel 
de activități, chiar și în mediul on-line. 

Și totuși, întrebarea persistă: Sunt sau nu sunt importante aceste activități extrașcolare pentru 
elevii noștri? Dar pentru noi, pentru cadrele didactice? Eu consider că sunt însemnate pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului, mai ales în clasele primare și gimnaziale, dar nu numai. Studiile 
de specialitate susțin că aceste manifestări ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

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

Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească, în primul rând, o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea 
de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul/învățătorul/profesorul să 
fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. 

Foarte importante sunt și activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie să fie un proces continuu, desfăşurat cu 
metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete 
video, vizitarea de licee cu ocazia Zilelor Porților Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

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

DA, sunt foarte importante aceste activități, iar în contextual actual cred că sunt mai importante 
ca niciodată deoarece psihicul tuturor este afectat, foarte mulți copii au pierdut legătura directă cu 
profesorii, cu colegii, au avut o stare emoțională depreciată în această perioadă.  Pe măsură ce timpul 
a trecut, izolarea și-a spus din ce în ce mai mult cuvântul asupra celor mici, iar în luna septembrie a 
fost publicat un studiu mai extins despre efectele psihice ale pandemiei asupra copiilor, realizat de 
către Asociația Save the Children. Peste 13.500 de copii și 31.500 responsabili legali ai acestora din 
46 de țări au fost parte din acest proiect. Studiul a ajuns la concluziile că mai mult de opt din zece 
copii au înregistrat o creștere a emoțiilor negative și că într-o treime dintre familiile supuse studiului, 
un adult sau un copil a raportat un act de violență conjugală. De asemenea, copiii au spus că violența 
a crescut în perioada în care școlile au fost închise.  

Copiii au devenit anxioși în timpul pandemiei pentru că, la fel ca adulții, au nevoie de contact 
uman, de joacă, de râs, de mișcare, de manifestări pe care înainte de pandemie le făceau împreună cu 
prietenii sau cu colegii.  

Astfel, activitățile extracurriculare sunt o gură de aer pentru psihic, pentru modelarea, educarea 
spiritului, pentru evitarea anxietății, pentru o lume mai bună și mai sănătoasă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar: Nuțaș Bianca Ioana 
Școala Gimnazială nr. 1 Abram 

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

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –„Descoperirea copilului”) 

          
Educația extrașcolară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.   

 
Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice și culturale, cluburi tematice şi echipe sportive, pot 
fi activităţi legate de protecţia mediului. 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

 
Scopul acestor activităţilor este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

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

 
Pandemia a afectat, însă activităţile extraşcolare pentru elevi, în această perioadă o parte din 

acestea s-au mutat în mediul online, iar acest format vine și în ajutorul părinților care caută să-i țină 
implicați pe copii într-o învățare continuă. Activitățile online disponibile urmăresc să mențină 
dezvoltarea copiilor, care descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop 
academic.  

 
De exemplu, dacă dorim ca elevii noștri să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în 

care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm 
împreună cu aceștia în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale, care „și-au 
deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Pentru a le 
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diversifica activitatea, putem explora alături de elevii noștri, fie un muzeu nou sau o grădină zoologică 
și astfel se poate transformă această „excursie virtuală” într-una educativă.   

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

 
Deși, în acestă perioadă o parte din elevi au realizat activitatea instructiv-educativă în mediul 

online, iar cadrele didactice au încercat să realizeze cu aceștia diferite activități extrașcolare în format 
virtual, totuși aceste activități au un impact mult mai puternic când se desfășoară în format tradițional.  

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copiilor o au derularea unor proiecte, implicând 
în mod direct copiii prin personalitățile lor. Aplicată la clasă, metoda proiectului este acceptată cu 
plăcere de elevi, deoarece permite munca în echipă, unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor 
individuale, la realizarea unui scop comun. 

 
De asemenea, dacă vrem să avem copii responsabili și conștienți de comunitatea în care trăiesc, 

aceștia pot participa la activități de ecoturism sau ecologie. Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la 
nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle cât de important este mediul înconjurător pentru 
viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele 
turistice din comunitatea lor. Totodată, își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, 
capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă 
viața mai frumoasă.  

 
În cadrul activităţilor extrașcolare de tipul excursiilor, drumeţiilor, prin care  elevii pot cunoaște 

diferite localități ale țării, pot cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite 
personalități naționale, au trăit și au creat opere de artă, acestea se pot face și virtual prin vizionarea 
unor proiectii.  

 
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă 

creativitate și sensibilitate imaginea realității și cunoașterea mediului înconjurător, iar materialele pe 
care le adună, pot fi folosite în cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice, în realizarea unor 
diverse teme de creație. Excursia ajută și la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea 
lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

 
Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,  să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de dascăl, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Importanța parteneriatului cu părinții în contextul pandemic actual 

 
 

Prof. înv. preșc. Oancea Rebeca 
Grădinița cu P. P. „Bambi”, Cluj - Napoca 

 
 
Pentru a ne adapta situației pandemice actuale și pentru a desfășura activități educative atât în 

mediul online, cât și față în față cu copiii. am gândit un proiect extins la nivel de unitate, care să 
genereze starea de bine în rândul tuturor celor implicați în actul educațional, în mod special al 
preșcolarilor și al cadrelor didactice.  

 
ARGUMENT 
 
Am fost și suntem în continuare de părere, că pe primul loc trebuie să fie starea de bine a 

copiilor. Prin acest proiect ne dorim crearea unei stări de bine în rândul preșcolarilor, chiar și în aceste 
momente dificile pentru toți, în noul context pandemic mondial. 

Prin educația oferită preșcolarilor din grădinița noastră dorim alegerea unei stări de bine față de 
tot ce îi înconjoară și față de ei înșiși, formarea unei personalități încrezătoare în forțele proprii, dar 
și în educatoare și în cei mai dragi lor. Știm că latura socio-emoțională va avea de suferit în această 
perioadă de restricții nenumărate, însă e important să minimizăm cât putem efectele negative și să ne 
axăm pe ceea ce îi ajută efectiv în aceste momente: conectarea cu grupa de copii și cu educatoarele, 
poveștile online spuse copiilor (care sunt menite a da o stare de bine imediată copiilor și părinților 
care le ascultă), comunicarea permanentă cu părinții copiilor și încurajarea lor atunci când este nevoie. 
Beneficiarii educației au nevoie să știe că noi, educatoarele suntem aici, alături de ei. Prin toate 
activitățile propuse în diferitele medii de comunicare cu aceștia, noi le transmitem, că împreună putem 
trece cu bine peste această perioadă de mari încercări pe toate planurile.  

Copiii își vor desfășura o bună parte din timpul lor acasă, fiind îndrumați de doamnele 
educatoare în activitatea lor online (fie sincron, fie asincron), dar și o parte din timp la grădiniță, atât 
cât ne este permisă prezența fizică în sala de grupă. 

Gândurile bune și activitățile antrenante propuse ne vor ajuta să ne menținem acul busolei 
îndreptat spre un viitor mai bun și să fim puternici pentru a face față provocărilor din jur. Să fim 
recunoscători pentru ce avem și să ne exprimăm recunoștința prin cuvinte, prin activități artistico-
plastice, prin povești sau poezii, toate pentru copiii noștri, care merită să fie fericiți. 

 
SCOP 
Angrenarea copiilor și a părinților în diverse activități educative, la grădiniță sau pe google 

classroom, pentru o mai bună adaptare la noul context epidemiologic mondial, precum și 
împărtăşirea, la nivel local şi judeţean a experienţelor pozitive din acest domeniu. 

 
GRUP ŢINTĂ  
Proiectul se adresează copiilor preşcolari, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani din grădiniță, 

părinţilor acestora, cadrelor didactice, dar și partenerilor locali, care doresc să ne sprijine în activitățile 
pe care ni le propunem. 

 
DURATA PROIECTULUI: ianuarie 2021 – aprilie 2021 
 
RESURSE UMANE: d-na director, cadre didactice, părinţii și bunicii copiilor, copiii 

preşcolari cu vârste între 3 şi 6 ani, reprezentanţii autorităţilor locale care pot sprijini derularea 
programului. 

178



RESURSE MATERIALE: motto-uri, cărţi, povești create / ilustrate, diplome, obiecte 
decorative, ghivece, tempera, semințe, pământ, albume digitale, tablă, laptop, imprimantă, 
videopreoiector, platforma wordwall pentru crearea de resurse educaționale, platforma google 
classroom / meet. 

 
OBIECTIVE (câteva dintre obiectivele propuse în cadrul proiectului, privind preșcolarii, 

cadrele didactice, părinții și alți factori educaționali din comunitate): 
 
- îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu privire la menținerea stării de sănătate depline, 

printr-un comportament pozitiv; 
- stimularea comunicării deschise între copiii și adulții implicați în proiect, prin intermediul 

conectării cu ceilalți, atât în mediul virtual, pe platforma google meet, cât și în cel fizic, la grădiniță; 
- participarea activă la viaţa comunităţii (online sau fizic) prin activităţile derulate pe tot 

parcursul proiectului, cu respectarea normelor de siguranță impuse; 
- implicarea preșcolarilor în activități educative diversificate (jocuri interactive pe diferite 

platforme online, crearea de povești în familie - acasă și realizarea de produse artistice la grădiniță) , 
care ajută la promovarea unei stări de bine în rândul preșcolarilor;  

- exersarea empatiei, a înțelegerii celorlalți și a provocărilor cu care se confruntă, pe parcursul 
experinţelor de învăţare trăite în timpul proiectului; 

- adaptarea strategiilor didactice şi a mediului educaţional pentru a răspunde nevoilor specifice 
tuturor copiilor, părinților şi crearea unui mediu de încredere și sigur care facilitează acest fapt pe tot 
parcursul proiectului; 

- creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii 
în activitatea grădiniței şi în crearea unui mediu sigur şi pozitiv pentru toţi etc. 

 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
 
Grădinița noastră are în vedere planificarea și desfășurarea unui număr de trei activități care 

reflectă starea de bine a copiilor în medii diferite (acasă, la grădiniță, online), axându-se pe teme 
educative interactive și de interes pentru copii, cadre didactice și părinți. 

 

 
EVALUARE 
Realizarea unui album digital din cadrul activităților realizate, pentru ilustrarea originalității, 

creativității și relevanța acestora, astfel încât să reflecte starea de bine a copiilor în medii diferite 
(acasă, la grădiniță, online); 

Prin intermediul acestui proiect ne propunem consolidarea unei relaţii pozitive de colaborare 
deschisă între familie şi grădiniţă, de implementare a stării de bine în rândul educatoarelor, a copiilor 
și a familiilor acestora, iar bazele unei bune relaţii sunt puse prin comunicarea deschisă, atitudinea 

Nr. 
crt. Luna  Activitate planificată / 

Modalitatea de realizare 

 
Locul desfășurării 
 

Responsabili 

1. IANUARIE 
2021 

„Roata provocărilor distractive” 
- joc interactiv  

Online  
Google Meet / 
platforma Wordwall 

Educatoare 
Părinți 

2. FEBRUARIE 
2021 

„Scriu o poveste cu Happy-End 
împreună cu părinții mei!”  
- joc de rol, carte digitală 

Acasă  Educatoare, 
Părinți  
 

3. MARTIE 
2021 

„Ghivece colorate pentru 
 plante alintate” 
- activitate artistico-plastică/ 
activitate practic-gospodărească 

Sala de grupă / 
curtea grădiniței 

Educatoare 
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pozitivă și încrederea reciprocă, dar și implicarea tuturor în căutarea celor mai bune soluții de a avea 
mințile și sufletele deschise spre schimbare, toate învăluite într-o stare de bine. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

• Curriculum pentru educație timpurie – 2019; 
• *** Învățământul preșcolar în mileniul III (Nr29/30). Schimbare de paradigmă. Editura 

Reprograph, Craiova, 2019. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

Profesor Învăţământ Preşcolar Obreja Nuţa                                                            
Grădiniţa cu P. P. nr. 4 Bârlad, judeţul Vaslui 

 
 

Grădiniţa este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’.  

Doar ,,zâna bună’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă 
pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a basmului, a jocului, a 
cântecului şi a poeziei.  

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

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

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

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă fie tradiţional sau online, au conţinut 
cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de 
participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.  

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Au un caracter ocazional şi iau forme foarte 
variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 
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vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi; vizitarea centrului de plasament; excursii; 
plimbări în parc; vizită la diferite muzee. 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi 
o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă 
veselă și tristă sau iarna cea albă și parfum ușor de scorțișoară. 

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor 
reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul unei 
excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. Activitățile extrașcolare au rolul 
de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, 
integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține 
cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om 
pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini 
necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

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

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: Ziua mamei, 
Ziua copilului, Sfârşit de an; Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua 
recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, 
Carnaval; Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor 
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Micii artişti trebuie încurajaţi, 
stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării 
spectacolului. Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru 
părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca 
momente de neuitat în viaţa fiecăruia. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture,etc. 

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, 
de aruncat la ţintă, etc. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  
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Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de preşcolari.  

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  
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* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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Activitate extrașcolara online 

 

Prof. Ochian Adriana Stela 

 
Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii  în practică, 
ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice 
acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva și 
cea comportamentală.  

În urma plimbărilor, a excursiilor in natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arăta sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

In cadrul programului Şcoala Altfel, din acest an şcolar, tema propusă a fost Călătorie 
imaginară in Franţa, temă pe care am desfăşurat-o online,pe parcursul a 4 ore, din cauza condiţiilor 
de pandemie. 

Le-am trimis elevilor, pe whatsapp, diferite linkuri pe care să le deschidă pentru a ne bucura de 
o excursie gratuită. Prin această CĂLĂTORIE IMAGINARĂ ne vom transpune pe străzile, prin 
muzeele, oraşele, fluviile Franţei şi vom afla obiceiurile francezului tipic, descoperind mitul şi 
clişeele sale. 

La prima ora ne-am plimbat prin piețele Frantei  : Piaţa Pompidou, un centru cultural cu dichis 
si lume bună, care se mai numeşte şi centrul Georges Pompidou, Piaţa Vosgilor sau Place des Vosges, 
cea mai veche din Paris, Place de la Concorde, simbol al unei ere mult mai bune, Place Vendôme este 
un pătrat din primul district al Parisului, Place du Vieux- Marchedin Rouen, Normandie, Place de 
Terreaux, Lyon, Places Massena şi Cours Saleya, Nisa, Place Carriere, Nancy, Places Trinite şi 
Saline, Toulouse, Place Rihour, Lille, Piaţa Filmului, Cannes, Piaţa Bursei, Bordeaux. 

La a doua ora am vizitat muzee si galerii de arta. In Paris numărul muzeelor este foarte mare, 
dar fiecare dintre ele este interesant şi poartă cu sine istoria unui anumit domeniu: Luvrul , Domul 
Invalizilor, Muzeul D’Orsay, Muzeul Rodin, Muzeul Orangerie, Muzeul de Istoria Frantei, Muzeul 
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Nisssim de Camondo, Muzeul Pasteur, Muzeul Picasso, Muzeul Parfumului, Muzeul Vinului, Muzeul 
Erotismului, Atelierul Brâncuşi, Muzeul Oraşul Ştiinţei şi al Industriei. A treia ora am călătorit prin 
Ţara Castelelor.  

Franța ar putea fi numită cu ușurință Țara Castelelor. În Hexagon există mii de castele, numai 
în regiunea Dordogne, din sud-vestul Franței, se spune că ar fi 1000 de astfel de fortărețe medievale. 
Mai mici sau mai mari, aceste castele – pe care francezii le numesc châteaux– aduc aminte de vremea 
în care Regatul Franței era cel mai puternic stat din Occident. A patra ora  ne-am plimbat pe  podurilor 
de peste Sena.  

În Paris, peste Sena trec 37 de poduri. Le-au ales pe cele mai frumoase ori mai interesante ca 
aspect. Pe lângă frumuseţea podurilor în sine, este interesant de observat cum a evoluat arhitectura 
lor pe parcursul a vreo 450 de ani : Pont Neuf, construit între 1578 şi 1607, e cel mai vechi pod din 
Paris şi este înscris în patrimoniul universal UNESCO, Podul Austerlitz, construit în 1801 şi refăcut 
în 1885, Pont de Grenelle, construit în 1829, Podul Notre-Dame, construit în 1853, Podul Invalizilor, 
construit între 1854 şi 1856, Podul Alma, construit între 1854 şi 1856 şi refăcut între 1970 şi 1974, 
Podul Mirabeau , construit între 1893 şi 1896, Podul Alexandru al III-lea, construit între 1896 și 1900 
și decorat în stil Art Nouveau, Podul Rouelle, construit în 1900 şi refăcut în 1988, Podul Carroussel, 
construit între1935 şi 1939, Podul Charles de Gaulle, construit în 1996, Podul Simone de Beauvoir, 
construit în 2006, după proiectul unui arhitect cu o viziune minimalistă, ultramodernă. Parisul va 
dispune de o nouă atracţie turistică în peisajul arhitectural deja consacrat, şi anume un pod gonflabil 
de mari dimensiuni. Noul concept de pod peste Sena este dotat cu trambuline gigant.  

Şi astfel am vizitat impeuă cu elevii de clasa a-VIII-a  minunata Franţă și ne-am incărcat cu 
dorința de a ajunge cândva acolo……. 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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ȘI EU TRĂIESC SĂNĂTOS! 

 

Activitate extracurriculară pentru copii,                                                                                 
în perioada de pandemie                                                                                                      

Olah Andrea 
 

„Lăsați copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă și să se ridice și să se înșele. Nu folosiți 
cuvinte când acțiunea, faptul însuși sunt posibile.” Pestalozzi 

 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să-și învingă dificultățile prin 
intervenții reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-și exerseze capacitatea de 
a opta și de a decide, pentru că perioada preșcolară este decisivă pentru formarea viitorului școlar, a 
tânărului de mâine. 

Educaţia reprezintă o componentă complexă a existenţei umane, care asigură întâlnirea dintre 
individ, societate şi întreaga viaţă socială şi, prin aceasta, pregătirea şi formarea lui pentru viaţa 
prezentă şi pentru viitor.  

Menirea educaţiei de a pregăti omul de azi pentru ziua de mâine este dificilă, cu atât mai mult 
cu cât este vorba despre un viitor pe care să-l cunoaştem în totalitatea sa, ci de unul schiţat, apoi 
proiectat şi anticipat, având în vedere schimbările rapide şi profunde din lumea contemporană. 
Educaţia nu mai poate fi doar reproducătoare a exigenţelor sociale,  ci se constituie într-un factor de 
propulsie socială, de progres, tocmai prin afirmarea caracterului ei prospectiv. 

Educaţia contribuie decisiv la modelarea personalităţii umane şi la deschiderea ei continuă către 
valorile umanităţii, formarea unei personalităţi culturale creatoare. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Promovarea exemplelor de bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – pedagogice, 
cunoaşterea şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional.  

Optimizarea calităţii educaţiei se poate realiza prin demersuri didactice interactive, centrate pe 
elev, cât şi prin includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea 
curriculumului formal şi nonformal la nivelul învăţământului. 

Activitatile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor, încă din grădiniță, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apropiați și mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire la astfel de activități. 
Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții variate. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 
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Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru diferite 
activități. 

Procesul educațional din grădiniță presupune nu numai activități obligatorii/domenii 
experiențiale ci și forme de muncă didactică complementară. Acestea sunt activități desfășurate în 
grădiniță în afara activităților obligatorii, a celor pe domenii experiențiale sau activități desfășurate 
în afara grădiniței.  Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea atentă a 
cadrelor didactice. În acest sens fără a nega importanța educației de tip curricular devine tot mai 
evident faptul că, educația extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are 
rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Prin activitate extracurriculară/extrașcolară definim activitatea instructiv-educativă, organizată 
de către colectivul didactic al școlii și de către organizațiile de copii și tineret, de diferite instituții 
extrașcolare, cu scopul de a completa activitatea școlară și cea din afara clasei.” 

Activitățile extrașcolare  le utilizez în cadrul programului „Școala Altfel” pe care îl desfășurăm 
în fiecare an.  

Începând din anul școlar 2020-2021, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online. 
Activitățile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii/grădiniței (ex. activităţile artistice, excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole/ 
teatru de păpuși, sport etc.) 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritual practice, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun 
de bunăvoie regulilor, asumându-si responsablități. 

Exemplu de proiectare a unei activităţi extraşcolare în perioada de pandemie: 

Acestor luni de izolare acasă privind igiena personală, necesitatea activităților fizice zilnice si 
a alimentației echilibrate, precum și pe crearea de programe variate de activare acasă a copiilor de 
către cadrul didactic însoțite de materiale informative grafice și video, ușor de implementat online, 
stimulatoare pentru copii, au fost absolut necesare. 

Cu sprijinul din partea noastră, a cadrului didactic și al părinților, copiii au făcut miscare, pe 
platformele utilizate de școli sau individual – activități esențiale pentru păstrarea condiției lor fizice. 

„Sandvișul vesel și sănătos” a demonstrat cât de mult le place copiilor să bucătărească zilnic 
pregătindu-și cu creativitate sandvișurile preferate cu legume proaspete. 

 Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creative. 

"Danseaza cu mine! FRUCT-ILA" a devenit rapid activitatea îndrăgită de copii, dansând cu 
talent și bucurie alături de mascota creată special pentru ei: FRUCT-ILA, care îi încurajează să 
consume fructe proaspete pentru a-și asigura necesarul de energie. 

Mesele echilibrate nutrițional, hidratarea, încurajarea activităților fizice zilnice sunt obiceiuri 
care trebuie încurajate în rândul copiilor de la vârste fragede de către familie, grădiniță, școală și 
comunitate, pentru a le permite ca preșcolarii/eleviisă facă alegeri mai sănătoase.  
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Atât copiii, cât și părinții au primit foarte bine activitățile și s-au implicat cu drag. Unii au 
continuat activitățile și după finalizarea activităților extrașcolare,- au mărturisit părinții. 

Importanța activităților extrașcolare este colosală pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

 

Bibliografie: 

Curriculum de educație timpurie 3-6/7 ani, 2008, M.E.C.T. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. înv. preșcolar, Olar Daniela 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr 

 
 
Activităţile extraşcolare au un rol esențial în dezvoltarea personală și a unor competenţe sociale, 

în stimularea colaborării şi comunicării interpersonale, a spiritului de iniţiativă, în formarea unor 
abilități interpersonale și nu în ultimul rând, la dezvoltarea gândirii critice a copiilor.  

În perioada pandemiei toate activitățile extracurriculare se desfășoară, exclusiv, în online, ceea 
ce presupune din partea cadrului didactic creativitate în ceea ce privește alegerea tipurilor de activități 
care să răspundă nevoilor copiilor, originalitate în abordarea și adaptarea activităților, în situația dată.  

Este recomandat ca temele să fie alese împreună cu copiii pentru ca aceștia să-și poată exprima 
interesele proprii, apoi prelucrate și adaptate, de către profesor, într-o manieră educativă, spre 
avantajul educabililor. 

Exemple de activități propuse în cadrul proiectului: Călătorie virtuală în lumea reală 

 
PREGĂTIRE DIDACTICĂ ACTIVITĂȚI ONLINE 

 
MODALITATEA 
DE REALIZARE  

Activitatea didactică: derulată 
on line cu preșcolarii 
 

1. Vizită virtuală la MUZEUL 
FARMACIEI, Sibiu, comparație cu  
APOTHEKENMUSEUM Mauthausen, 
Austria   

2. Aplicație:Rețetă de medicament naturist 
– Sirop de tuse/Hustensirup 

3. Jurnalul călătoriei 

Platforma 
Kinderpedia 
 
 
 
ZOOM  
videoconferință 
 
 

Pregătirea didactică 
Întocmirea și identificarea 
resurselor educaționale 
potrivite pentru mediul on line 
și distribuirea acestora/ 
încărcarea lor pe platforma 
Kinderpedia. 

1. Vizită virtuală la GRĂDINA BOTANICĂ 
din Iași – comparație cu BOTANISCHER 
GARTEN BERLIN 
2. Aplicație: Floarea de nufăr / Seerose aus 
Papier | Experimentieren mit Kindern 

3. Jurnalul călătoriei 

Platforma 
Kinderpedia 
 
ZOOM  
videoconferință 
 
 

Identificarea situației actuale a 
preșcolarilor, a dotării de care 
aceștia dispun în vederea 
proiectării activităților în 
raport cu disponibilitatea 
fiecăruia.  
 

1. Vizită virtuală la Muzeul Național de 
Istorie Naturală Grigore Antipa - 
BUCUREȘTI, comparație cu MUSEUM 
FÜR NATURKUNDE – BERLIN 

2. Aplicație: Mediul de viață al unui animal 
(confecționare) 

3. Jurnalul călătoriei 

Platforma 
Kinderpedia 
 
ZOOM  
videoconferință 
 
   

Îndrumarea și consilierea 
părinților în derularea 
activităților propuse, sugestii 
pentru derularea optimă a 
temelor abordate 

1. Vizită virtuală la MUZEUL JUDEȚEAN 
DE ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ 
MARAMUREȘ, comparație cu SIEBEN 
FREILICHTMUSEEN IN BADEN-
WÜRTTEMBERG 

Platforma 
Kinderpedia 
 
 
ZOOM 
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 2. Aplicație: Desen Casă tradițională 
românească și casă  din Germania 

3. Jurnalul călătoriei 

videoconferință 

Colectarea datelor cu privire 
la realizarea activităților 
propuse 
Reflecții 

1. Vizită virtuală la MUZEUL GERMAN 
din München 

2. Aplicație: Confecționare Micul meu 
muzeu  

3. Jurnalul călătoriei 

Platforma 
Kinderpedia 
 
ZOOM 
videoconferință 
 

MODALITĂȚI DE 
COLECTARE A FEED-
BACK-ULUI  

PLATFORMA KINDERPEDIA  
WHATSAPP 
E-MAIL 

EVALUAREA PROIECTULUI 
 

Activitățile propuse au fost concepute în sensul descoperirii, de către copii, a formatului digital 
și utilizarea acestuia în scop academic, precum și în sensul aplicabilității cunoștințelor. Fiecare 
activitate, respectiv vizită virtuală a presupus realizarea de asemănări și deosebiri între muzee, grădini 
botanice autohtone și europene și a fost însoțită de câte o aplicație practică.  

Copiii au completat, zilnic, câte o pagină de jurnal în care au avut posibilitatea să-și exprime 
sentimente și gânduri cu privire la activitățile desfășurate. Acest fapt reprezintă un feed-back pentru 
cadru didactic și un avantaj în a cunoaște impresiile de călătorie virtuală a copiilor, având posibilitate 
de reglare a demersului educativ pe parcurs.  

Acest tip de activități oferă o diversitate de oportunități pentru formarea personalității copiilor, 
precum și o alternativă în utilizarea, într-o manieră educativă și creativă, a timpului liber.  

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în  Învăţământul primar“ nr. 1/2000, Editura Discipol, Bucureşti 
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Sunt importante activitățile extrașcolare în pandemie? 
 
 

Prof. pentru înv. primar OLARIU DACIANA-TEODORA 
Colegiul Național “PREPARANDIA - DIMITRIE ŢICHINDEAL”, Arad 
 

 

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare.  

Pandemia a afectat și activităţile extraşcolare pentru elevi. Punctul de plecare în alegerea acestor 
activități este întotdeauna ceea ce își dorește elevul, activitățile spre care manifestă interes, pe care le 
face cu plăcere, în care se simte în largul său. Conținutul activităților extrașcolare și în perioada 
pandemiei este elaborat împreună cu elevii, conform intereselor și dorințelor lor, sunt activități care 
corespund intereselor vârstei lor, iar opțiunile elevilor merg spre teme de actualitate care lasă larg 
câmp larg inițiativei și creativității 

În timp ce activitățile fizice, cum ar fi sportul, atletismul și alte jocuri au fost amânate din cauza 
coronavirusului, elevii pot începe jocuri online care îi vor menține atenți și implicați    într-o activitate 
de grup sănătoasă pentru minte. Pot participa la teste, dezbateri și lecții de muzică și artă pe platforme 
digitale. Piesele audio, filmele scurte, citirile prin apeluri video și vizionarea online a spectacolelor 
de teatru specifice vârstei îi vor ajuta pe elevi să păstreze legătura cu o activitate obișnuită în perioada 
pre-Covid-19.  

Cercetările au arătat că implicarea în astfel de activități îi ajută pe elevi să își construiască o 
mare varietate de abilități și interese, deoarece acest lucru nu ar fi în cadrul unei săli de clasă formale 
în care presiunea de a învăța este mare. Activitățile extrașcolare îmbunătățesc gândirea critică, mai 
ales atunci când sunt prezentate cu diverse provocări și elevii trebuie să găsească soluții adecvate în 
aceste situații. Copiii învață să-și aplice învățarea în clasă la alte situații din viața reală, să analizeze, 
să sintetizeze și să evalueze provocările formulate și să ajungă la soluții adecvate. Activitățile de acest 
tip îi încurajează pe copii să-și scoată talentul în centrul atenției și  să-i dea aripi în direcția corectă. 

Există însă și alte oportunități: învață să fie adaptabili, mai ales când vine vorba de tehnologie 
pentru că este important să fie la curent cu schimbările pentru a fi în topul lumii tehnologice (elevii 
pot face comunități virtuale să lucreze colectiv); ajută și la construirea și îmbunătățirea unei 
personalități globale. Pe măsură ce încearcă să învețe lucruri noi, își dezvoltă abilități pentru a face 
față lucrurilor care nu sunt de rutină. 

Deci, activitățile extrașcolare sunt foarte importante și în această perioadă, oferind elevilor 
numeroase avantaje. Astfel, oferă o mare libertate de construcție a învățării, au cel mai larg și divers 
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare / dezvoltare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii și modalitățile educative cele mai apreciate, 
mai accesibile, sufletelor acestora. Elevii au nevoie de acțiuni care să le extindă lumea lor spirituală, 
să le împlinească setea de cunoaștere să le creeze stări de emoție profundă descoperind, apreciind, 
formându-și propriile convingeri, atitudini, comportamente. 

Este imperativ să oferim copiilor noștri și un mediu care să le promoveze personalitatea 
generală. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Exemple de activități 

desfășurate în parteneriat cu părinții în Școala Altfel 2020 
 
 

Prof. înv. primar Olariu Liliana 
Şcoala Gimnazialǎ Nr. 28, Galaţi 

 

 

Activitățile din cadrul Programului Național “Săptămâna Altfel 2020” au fost adaptate situației 
când am fost în stare de urgență, iar implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea lor a avut un 
impact pozitiv în rândul elevilor mei din clasa pregătitoare.  

Toate activitățile care urmează s-au desfășurat asincron, părinții au trimis poze pe grupul clasei 
de pe WhatsApp. Eu am selectat poze de la fiecare elev și am realizat câte un colaj video tematic cu 
ajutorul aplicației Qiuk. 

 
1. “ECO-Familia - Reciclăm și NATURA o protejăm!” 
Salvați planeta rom+eng (cântec) https://www.youtube.com/watch?v=akDw6AAI8xs 
Fii creativ! Transformă, desenează! https://drive.google.com/file/d/1RW9MhncpJVM-

GKIlUahTGxUTnzo0iacN/view   
Realizarea unei lucrări/jucării din materiale reciclabile (robot, mașinuță, avion, castel, animal, 

etc.). 
 

 

 
2. Proiectul Național “Noi înșine” - Interviu părinților despre meseria lor/ locul de muncă – 

cum a fost afectat/ă de către covid-19. 
Jocuri în familie. Recomandări – “Vânătoarea de comori”; Șah, Scrable, Monopoly, Țintar, 

Remy, etc. 
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3. “Mișcarea ne întărește!”- mișcare liberă pe muzică, exerciții de gimnastică pe 
covor/saltea/pat/în curte. 

                                            
4. Proiectul Național “Cum să creștem sănătoși” 
Filmulețul “Alimentația sănătoasă” https://www.youtube.com/watch?v=76-pvnSrF0I  
“În bucătărie” – sandwich, salată, o prăjitură de casă, etc. 
Reguli pentru un stil de viață sănătos https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk  
Reguli Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=-E0HN3jOHRk  
 

                             
5. “Micul artist” – atelier de creație în familie 
Încondeierea ouălor – decorațiuni pe ou fiert cu ajutorul cariocilor, acuarelelor, etc. 
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Tradiția – între real și virtual 

 

Prof. Mihaela Olariu                                                                                                     
Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Târgu-Neamț 

 

În centrul procesului educational trebuie să stea copilul, de aceea ultimele decenii au prevăzut 
o modernizare a atitudinii dascălului față de problematica actuală cu care se confruntă elevii. S-au 
schimbat programele, s-au schimbat și continuturile de la primele manuale alternative până la 
modificarea programelor de eaxmen. Modificările sunt permanente. Chiar anul acesta s-a constatat 
schimbarea continuturilor din programa pentru pregătirea Examenului de evaluare națională.       

Atât elevii, cât şi pentru profesorii sunt puşi în faţa unei societăţi europene într-o continuă 
schimbare. Se impune - credem – ca profesorii să înţeleagă primii conceptul de deschidere  
internaţională pentru a forma la rândul lor elevii, şi viitorii cetăţeni   europeni de mâine, în spiritul 
valorilor europene. În acest sens, proiectul educaţional multicultural și în general activitățile 
extrașcolare reprezintă o oportunitate pentru a cerceta cât de motivaţi sunt elevii şi profesorii spre a 
colabora cu alţi colegi din şcoli europene, şi care este impactul pe termen mediu şi lung al 
schimburilor de bune practici. S-a ajuns ca acestea să fie susținute, nu doar în forma tradițioanală, ci 
și în cea on-line. S-au ținut activități de cerc pedagogic, activități culturale în varianta virtuală, pentru 
a se menține, totuși, legătura între profesori -  elevi și familie. De exemplu, Colegiul Național ,,Ștefan 
cel Mare’’ Târgu-Neamț în colaborare cu Fundația Culturală ,,Ion Creangă’’ a desfășurat o activitate 
de rememorare a scriitor nemțean al cărui nume   îl poartă cu multă cinste.  Dar, de data aceasta, elevii 
au transmis urările în preajma Anului Nou, în varianta virtuală, putând fi ascultate oriunde în lume. 
Colajele din Amintiri din copilărie au răsunat pe o altfel de ,,scenă’’. Am încercat să ne adaptăm 
mediului virtual, dat fiind contextual pandemic. Tradiția trebuia dusă mai departe, nu puteam să uităm 
de contribuția marelui povestitor la evoluția literaturii române.  

Contextul în care ne aflăm permite ca activitățile didactice și cele extrașcolare să se adapteze 
noilor cerințe ale educației. Ideile mai recente privind tendinţele actuale sunt anticipate şi de 
cunoscutul pedagog Constantin Cucoş, în Pedagogie. Educaţie şi contemporaneitate : “Evoluţia e 
privită ca evoluţie de-a lungul întregii vieţi. Ea are legătură doar tangenţială cu şcoala. Se învaţă 
mereu pentru viitor, progresul derulându-se cu o viteză mult mai mare decât cea a succesiunii 
generaţiilor. Reciclarea anticipează progresul.” 

Şcoala parcurge în genere schimbări rapide –  pozitive, sau negative – încă rămâne de văzut, 
deoarece opiniile dascălilor sunt împărţite. Dar important este ca să-şi îndrepte privirea spre ceea ce 
îl ajută pe studentul sau cetăţeanul de mâine, spre formarea personală şi profesională a acestuia; sau 
spre a cita un titlu dintr-o formulare dintr-un studiu pedagogic: „Schimbarea educaţiei, educaţia 
pentru schimbare” (Liviu Antonesei, Paideia). 

Într-o altă ordine de idei, nu este suficient doar să transmiți  conținuturile învățării, să oferi 
informații, pentru că acestea trebuie să-și găsească un feedback, care să-l motiveze și pe 
educator/profesor. A da bune explicații este o altă  calitate fundamental a cadrului didactic în 
interacțiunea cu elevii și preșcolarii, căci reprezintă o punte spre mintea și sufletul acestora, acestea 
te pot ajuta să fii un bun manager  sau un lider al grupei/clasei tale. E important, de asemenea, să 
transmiți esența vieții să transmiți elevilor conceptul de tradiție, de ,,rost’’,  fără să a se rămâne 
închistați într-o singură formulă.  

Este evident că idiferent de schimbarea continuturilor sau de nuanțarea obiectivelor, nu trebuie 
uitat copilul care are nevoie să fie ghidat pentru a înțelege lumea din jurul lui. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                          
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Olea Daniela Camelia 
Grădinița nr. 272 București 

 
 
”Procesul de învățare începe în momentul în care accepți sincer că nu le știi pe toate”, 

spunea Marius Simion  
 
Și iată că a venit momentul în care a trebuit să recunoaștem că nu le știm pe toate. 
„Școala de acasă!” în învățământul preșcolar a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru 

copii cât și pentru părinți și profesori, iar scopul a fost implicarea tuturor în activități care să răspundă 
intereselor și preocupările copiilor, să pună în valoare talentele, preocupările și capacitățile acestora 
în diferite domenii, să stimuleze învățarea în contexte nonformale. 

Cea mai afectată categorie din invățământul preuniversitar, este, de departe cea a preșcolarității. 
Cum să faci educație online, cu copii de la trei ani în sus? Cum este posibil să te poți apropia de inima 
unui copil atâta vreme cât nu poți să îl atingi, nu poți să îl stângi în brațe, nu poți să îl ajuți să își facă 
prieteni, nu poți să îi ștergi lacrimile. Cu toate acestea am incercat să păstrăm în permanență legătura 
cu copiii, la început alegând materiale  cât mai diverse și atractive pentru a veni în sprijinul părinților 
care lucrau cu ei acasă. 

Cel mai important lucru a fost ca noi, profesorii, să ne dăm interesul cât mai mult, pentru că în  
această perioadă atipică copiii să poatăcontinua învățarea. Nu de puține ori am considerat copiii și 
părinții ca fiind parteneri egali. Activitățile desfășurate au fost incitante și accesibile tuturor copiilor, 
ușor de adaptat, iar aplicațiile utilizate precum WhatsApp, Zoom, Meet, Kinderpedia ne-au permis să 
comunicăm eficient, să împărtășim impresii și ne-am considerat norocoși că aproape toți copiii au 
avut acces la internet și telefoane inteligente. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

Este important să-i oferim copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Astfel putem descoperi un mic pictor, un viitor 
scriitor talentat, un inventator, ori un actor care va face furori pe scenă.  

Putem ajuta copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și 
despre alte civilizații, vizitând  în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
“și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru aceasta și pentru a le  diversifica 
activitatea din fiecare zi, am căutat sa le trimitem linkuri despre un muzeu nou sau o grădină zoologică 
transformând această “excursie virtuală” într-una educativă. 

Pentru activitățile de știință am utilizat diverse programe și aplicații pentru realizarea unor 
power point-uri animate sau filmulețe în care ne-am inserat vocea. Prin intermediul acestora copiii au 
putut observa plante, păsări, aspecte ale anotimpurilor, au învățat reguli de circulație, au aflat 
informații noi despre meserii, au putut vedea si realiza diverse experimente. Aceste activități au fost 
completate de fișe de lucru sau jocuri ușor de realizat împreună cu părinții, cu materiale din casă sau 
jucării. Activitățile artistico-plastice și practice au fost realizate cu ajutorul unor filmulețe prin 
intermediul cărora am explicat copiilor etapele de lucru și tehnica utilizată iar pentru cântecele 
propuse am trimis linkuri ale site-urilor pe care acestea poteau fi vizionate. Multe din activitățile de 
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limbaj au fost realizate pe platforma zoom, copiii fiind foarte încântați să se revadă și să interacționeze 
între ei și bineînțeles cu noi. 

Copiii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri (atat 
cât permite vârsta). Puşi în situaţia de a acţiona singuri, mai puțin dirijați de părinți, față de cum erau 
dirijați în grădiniță, primind explicații formulate în mod diferit de părinți, ei îşi însuşesc cerinţele 
exterioare şi le transformă în propriile motive interioare, după care se conduc. Am propus ateliere 
tematice, vizionari de piese de teatru, activități practrice cu material din natură, desene creative. Am 
reușit să le dăm aripi copiilor și împreună cu părinții am izbutit să le stârnim creativitatea prin aceste 
contexte de învățare în care și-au folosit inteligențele multiple, fiecare fiind original, implicându-se 
cu toată dorința și energia lor. Fiecare s-a întrecut în realizarea de materiale de calitate, inedite, 
rezultatele vorbind de la sine. 

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

 
Cu siguranță, viețile ni se vor schimba. Cu certitudine vom mai avea multe de învățat! Cred 

însă, că nu vom putea evolua  studiind doar online! 
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Rolul jocului didactic în învățarea asistată de tehnologie 

 
 

prof. înv. primar, Olenic Silvia-Cătălina 
Liceul „Demostene Botez” Trușești 

 
 
Importanţa utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie 

este recunoscută, devenind, în ultimele decenii, un leit-motiv al discursului despre educaţie la 
toate nivelurile: curriculum şi practica didactică, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor 
şcolare, politici educaţionale şi implementarea acestora în sistemul de învăţământ. 

Problematica integrării noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii (IT&C) în educaţie a 
fost deja de mult timp abordată şi analizată din multiple perspective, fiind în special evidenţiate 
avantajele, resursele necesare şi implicaţiile estimate la diferite niveluri. Noile paradigme generate 
de IT&C se corelează cu conceptul actual de „școală on-line”, adică  procesul de predare-învățare 
asistată de tehnologie. 

Rolul cadrului didactic din învăţământului tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate 
transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient 
(scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului să-şi construiască şi dezvolte 
cunoaşterea, cu ajutorul IT&C. 

Tehnologia multimedia asigură utilizatorului diferite combinaţii ale formelor de prezentare pe 
un ecran al utilizatorului - imagine, sunet, voce, animaţie, video.  

Tehnologiile hipermedia combină multimedia cu hypertextul, facilitând navigarea fără 
obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. 

Softul educaţional este un program pe calculator (aplicaţie informatică) proiectat să rezolve o 
problemă pedagogică, adică softul proiectat pentru a fi utilizat în procesele de predare, învăţare şi 
evaluare. Instruirea asistată de calculator, CAT (Computer Assisted Training) reprezintă conceptul 
educațional care include soft educațional, soft de simulare, jocuri didactice pe calculator, biblioteci 
online etc. 

Softul de simulare asigură reprezentarea controlată prin parametri de către calculator a unui 
fenomen, proces sau sistem real, prin intermediul unui model cu comportament similar (de regulă, 
modelul este simplificat şi abstractizat). Jocul didactic este o metodă de învăţământ în care acţiunea 
didactică simulată este dominantă. 

Jocurile didactice (Learning Games) pe calculator prezintă mai multe avantaje: 
• obiectivele educaţionale sunt atinse cu eficienţă sporită în comparaţie cu metodele de 

învăţământ clasice; 
• se măreşte autonomia şi se produce creşterea nivelului de autodisciplinare a acţiunilor în viaţă 

ale elevului; se facilitează corectarea greşelilor personale; se permite adoptarea unui ritm propriu în 
instruire; 

• se micşorează blocajele emoţionale; 
• se generează o atmosferă relaxantă în colectivul de elevi; 
• se măreşte motivaţia elevilor pentru depunerea de efort intelectual în scopul dezvoltării 

personale; 
• se elimină plictiseala şi se captează interesul elevilor; 
• se favorizează creativitatea; se dezvoltă perspicacitatea, atenţia şi distributivitatea elevilor; 
• se diminuează stresul şi oboseala; 
• se diversifică capabilităţile de rezolvare a problemelor complexe; se facilitează tratarea 

interdisciplinară a conţinuturilor; 
• se măreşte coeziunea grupului de elevi (clasei); 
• se dezvoltă gândirea strategică; 
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• se îmbunătăţeşte munca în echipă; se implică activ toate resursele umane participante la 
procesul educaţional. 

Dintre dezavantajele jocurilor didactice pe calculator se menţionează: 
• există costuri încă relativ ridicate cu hardware-ul şi software-ul; 
• se pierde din obişnuinţa exprimării verbale (orale); 
• lipsa abilităţilor de a lucra pe calculator a unor elevi şi chiar a unor cadre didactice; 
• metoda CAT nu se bucură de aceeaşi atenţie din partea tuturor elevilor; 
• programele şcolare nu asigură timp suficient alocat aplicării CAT; 
• se diminuează gradul de comunicare directă, prin discuţii, între elevi; studiile sociologice arată 

o izolare, o înstrăinare a elevului, atât faţă de colegi, cât şi faţă de profesor. 
 Jocurile didactice (activităţile de învăţare prin jocuri) presupun acţiuni fictive (simulate) din 

partea elevilor. Categoriile de jocuri didactice sunt, în principal, următoarele: jocuri matematice; 
jocuri de raţionament; jocuri de dezvoltare a limbajului de comunicare; jocuri senzoriale (auditive; 
tactile; vizual-motorii); jocuri muzicale; jocuri de creaţie; jocuri pentru dezvoltarea memoriei; jocuri 
de decizie; jocuri de gândire etc. Oricare dintre categoriile de jocuri, dacă este simulat pe calculator, 
se numeşte joc pe calculator (Computer Games). Învăţarea bazată pe jocuri pe calculator, GBL (Game 
Based Learning) câştigă din ce în ce mai mult teren în comparaţie cu învăţarea clasică. Pentru crearea 
jocurilor didactice pe calculator, există editoare de jocuri, printre cele mai cunoscute fiind e-
Adventure  și EUTOPIA. 

Se pot da ca exemple de jocuri didactice pe calculator, în funcţie de nivelul de învăţământ: 
• învăţământ preşcolar: Jocul culorilor; Călătorie misterioasă în bibliotecă; Iedul cu trei capre; 

Labirint; Dacobots; Fănică şi secretul legulelor; Anotimpurile etc. 
• învăţământ primar: Micul prinţ (www.miculprint.eu); Viaţa e minunată  
(www.viataeminunata.ro); Matix; Matix 3; Cursa Campionilor I,II,III,IV; Misiunea Ploaia; 
Piticlic; ABCdar; Spânzurătoarea; Puzzle Prinţul Urs; Puzzle Minunile României, Skribbl.io 
etc. 
Un exemplu de joc didactic pe calculator, care poate fi folosit la matematică în predarea-

învățarea operațiilor (înmulțirea și împărțirea) este Piticlic. 
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Jocurile didactice pe calculator contribuie la dezvoltarea unor elemente de bază ale 
curricullumului – educaţie personală, socială, matematică, sănătate, creativitate etc. Elevii pot folosi 
platforme de creare a propriilor jocuri, dezvoltându-şi astfel creativitatea şi imaginaţia. 

Jocurile didactice pe calculator dispun de o grafică deosebită care produce efecte emoţionale 
puternice. 

Valoarea pedagogică a utilizării noilor tehnologii este reprezentată de măsura integrării acestora 
în realizarea şi mai eficientă a activităţii de învăţare. 

 
Procesul de învăţământ (predare, învăţare şi evaluare) bazat pe tehnologiile informatice, de 

comunicaţie şi eLearning cuprinde, de regulă: 
 
• în sala de clasă - mijloace multimedia şi de comunicare (calculator/laptop/tabletă, 

Intranet/Internet, mijloace audio-video); 

• de la distanţă - prin folosirea tehnologiilor informatice, de comunicaţie şi e-Learning: 

• sincrone - elevii interacţionează în timp real (servicii Skype, camere IP, clasă virtuală, chat, 

hărţi electronice, busolă, meteo, streetview etc); 

•  asincrone - elevii se instruiesc în ritm propriu, schimbul de idei sau de informaţii fiind realizat 

fără dependenţa de implicare a altor elevi (e-mail, blog, wiki, forum de discuţii, manuale hipertext, 

documente audio, cursuri video, reţele sociale Facebook, Instagram etc). 
 

În stabilirea competenţelor specifice ale cadrelor didactice ce pot fi obţinute prin 
folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiilor  (IT&C,  Information Technology & 
Communications) în fiecare dintre cele trei părţi (predare, învăţare, evaluare) ale întregului (procesul 
de instruire) se au în vedere: utilizarea conceptelor specifice, identificarea celor mai bune metode de 
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sprijin şi de încurajare a elevilor/preşcolarilor în motivaţia pentru învăţare, precum şi folosirea 
metodelor şi strategiilor didactice corespunzătoare stilurilor individuale de învăţare. 
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Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii 

 

Prof. Olivia Biriboiu, Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti,                   
jud. Gorj 

 

 

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi 
în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare profesor cât şi pentru elevii 
săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face la şcoală este uriaş. 
Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori 
prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii.  

Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea  elevului activ, 
organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. 

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra 
în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter. 

Profesorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a copilului, de 
aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este  benefică. 

Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală-familie enumeră patru 
motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele:  

1. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  

2. Învăţământul ne este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece 
în afara şcolii;  

3. Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale 
elevilor, în special, asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale 
părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala; 

4. Grupurile sociale implicate în instituţia şcolară au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

În concluzie, reuşita  acestei acţiuni  duce nu numai la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a unor 
elevi ci şi la ridicarea nivelului general al instrucţiei şi educaţiei corespunzător cerinţelor puse în faţa 
şcolii.  
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Activităţile extrascolare între online si traditional 

 
Prof. învat. presc. OLTEANU ALINA                                                                   

GRADINITA CU P. P. NR. 4 ALEXANDRIA 
 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se 
confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc).  

Îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre 
trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare 
intelectuală). În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a 
învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de 
unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un 
mare admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc.  

Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional 
extracurricular » în care au fost implicaţi în diferite contexte. 
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Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul 
copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către 
copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de 
important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi 
selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată.  

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 

Datorita situtiei actuale, la noi in unitate,am desfasurat foarte putine activitati extrascolare. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului 
preşcolar, 3-4/2006, 
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană,  
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Activităţile extracurriculare ca modalitate eficientă 
de cultivare a elementelor verbal 

 
 

Prof. înv. preșcolar OLTEANU MĂDĂLINA                                                                 
Școala Gimnazială „Andrei Nicolescu-Păcureți”                                                        

Structură-Grădinița cu Program Normal Păcureți 
 
 
Proiectarea activităţilor extracurriculare se face în general la începutul anului şcolar de comun  

acord cu toţi factorii implicaţi în procesul de învăţământ şi vizează: concursuri, vizite, vizionări de 
spectacole, excursii, serbări etc. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extracurriculară organizate pe teme 
diverse, apreciate de copii dar şi de factorii educaţionali. Prin organizarea unor concursuri între 
grupele aceleiaşi grădiniţe, între grădiniţe diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) sau chiar între 
copii și părinți se dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibiliatea şi personalitatea 
lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi 
promovării lor, se dezvoltă spiritul de echipă, de competiţie, comunicarea între partenerii echipelor 
formate din copii, copii-părinţi, copii-cadre didactice. 

Concursurile sunt necesare pentru dezvoltarea creativităţii copiilor, precum şi îmbogăţirea 
vocabularului acestora. Ele pot prinde interpretarea, recitarea, povestirea, dramatizarea, jocurile de 
rol. 

 Concurs pe echipe, părinți-copii „Cel mai bun câștigă!  
 

  
 
Vizitele prin comună, la cabinetul medical, la farmacie, la muzee, expoziţii, monumente şi 

locuri istorice, case memoriale, biblioteci contituie un mijloc de lărgire a orizontului cultural, de 
preţuire a valorilor culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Atât activităţile turistice, cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea 
vocabularului activ, a socializării şi la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii 
pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi 
practice (desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul 
jocurilor, etc.  

Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. rămân o dovadă 
clară a activităţilor desfăşurate şi ,,o punte către trecutul educaţional extracurricular” în care au fost 
implicaţi în diferite contexte.  

În vizită prin comuna noastră! 
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Astfel parteneriatele încheiate între diferite instituţi, cum ar fi: grădiniţă-grădiniţă, grădiniţă-

familie, grădiniţă-bibliotecă, grădiniţă-şcoală au un impact deosebit în cultivarea şi dezvoltarea 
elementelor verbale ale preşcolarilor. 
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Activitățile extrașcolare în educație 

 
 

Prof. OLTEANU MARIA,                                                                                               
Colegiul Național „Dinicu Golescu” – Câmpulung Muscel, ARGEȘ 

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

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 
 
Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, deschiderea spre inovații, 

solicită un model al personalității umane care ar fi capabilă să facă față cerințelor secolului XXI care 
s-a anunțat ca un mileniu al schimbărilor continue. 

Educația devine simbolul progresului social, exigențele timpului an de an suscită noi abordări 
și valorificări ale științelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, economice, în scopul formării 
unei generații tinere capabilă să asigure un nivel de interacțiune socială sporită, condiții optime pentru 
dezvoltarea umană. 

Ca profesor, ești responsabil pentru a asigura elevilor un mediu potrivit pentru instruire și 
educație, care reprezintă piatra de temelie pe care se vor susține personalitatea și viața elevului. 

Relația dintre educația formală și nonformală este de complementaritate sub raportul 
conținutului, formelor de organizare și de realizare. 

Educația prin activități extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, dar și a unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. 

Participând si cooperând, demonstrând interes pentru studiu, autodezvoltare, pentru viata 
comunitară, tânărul trăiește o continuă schimbare de comportament, acumulează experiențe prin care 
își racordează existența la dinamismul vieții sociale. 

Copiii acumulează din aproape în aproape diverse cunoștințe, prin contractul direct cu obiecte 
și fenomene încât, în timp, învață să înțeleagă tot ce înseamnă viața. 

Astfel, prin activități turistice, desfășurate și online, elevii își pot forma afecțiunea față de 
natură, față de ființele din jur. 

În urma excursiilor în natură, ei pot reda cu multă creativitate și sensibilitate imaginea realității, 
se pot implica în schimbarea în bine a acestei realități. 

Călătoriile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre frumusețile naturii, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Atunci, copiii pot cunoaște realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit si au creat opere de artă. 

Vizitele, acum online, la muzee, expoziții, locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc 
de a intui și prețui valorile culturale folclorice și istorice ale țării. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de 
informații, dar, în același timp, și un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante, astfel 
se face cunoștința cu lumea artei. 

Pe langă ele, urmărirea unor evenimente muzicale, sportive, stimulează și orientează elevii spre 
domenii de activitate diverse: muzică, poezie, pictură, sport. 

Frumoasele activități artistice organizate de către elevi, împreună cu ei, adeveresc arta unui 
mare șlefuitor de cuvinte, lăsând să se vadă amprenta și atmosfera sfântă a diferitelor sărbători. 

Prin aceste activități se pune în evidență talentul grupului și fiecărui elev în parte. Punerea lor 
„în scenă”, aduce satisfacții deopotrivă artiștilor și spectatorilor, deoarece astfel de activități dezvoltă 
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sentimente și emoții estetice de neînlocuit, cultivând capacitatea de comunicare, înclinații artistice, 
atenția, memoria, gustul pentru frumos. 

Realizarea acestor obiective implică trei parteneri: elevi, părinți, școala și de cele mai multe ori, 
comunicarea. 

Se adaugă concursurile pe teme atât de diferite, momente de implicare care le oferă elevilor 
posibillitatea de a demonstra practic ce au învățat, să se evalueze, să-și dezvolte spiritul de competiție. 

Deși conditiile de organizare și desfășurare s-au modificat, inițial chiar astfel de activități au 
lipsit, grija față de timpul liber, atitudinea de cunoaștere a dorințelor și de respectare a acestora trebuie 
să fie dominante acestui tip de activități, cele extracurriculare. 

Acestea le conferă copiilor destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări și recunoașteri a aptitudinilor, căci asigură cadrul de exersare și cultivare a 
înclinațiilor și capacitățile lor. 

Alături de activitatea școlară, cea extrascolară completează cunoștințele din anumite domenii, 
stimulează în același timp implicarea în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și 
al asumării responsabilităților sociale, asigurând o simbioză între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
asigură acumularea de cunoștințe, chiar dacă cer mult efort suplimentar. Dar elevii se 
autodisciplinează prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități. 

În același timp, profesorul are posibilitatea deosebită de a-și cunoaște elevii, să le influențeze 
dezvoltarea, să realizeze mai frumos obiectivul principal – pregătirea pentru viitor. 

Fă-ți timp să vorbești, fă-ți timp să iubești, să împărtașești gândurile prețioase pe care le ai... 
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Activitațile extrașcolare între tradițional și online 

 

Înv. Olteanu Mariana Luminița                                                                                    
Școala Gimnazială ”Constantin Ivănescu”, 

Poșta Câlnău, Buzău 
 
 
Activitățile extrașcolare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 

în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar mai puțin riguroase decât 
cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalității.  

Activitățile extrașcolare oferă oportunități pentru dezvoltarea unor competențe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră și provoacă educabilul, atăt pentru succesul lui educațional, cât și pentru 
cel din viața de zi cu zi.  

Exemple de activități extrașcolare: 
A. Vizite la muzee, expoziții, monumente, locuri istorice, case memoriale, 
B. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
C. Vizionarea de spectacole, 
D. Excursiile cu caracter istoric, geografic, ecologic, etc. 
E. Serbările și festivitățile, 
F. Concursurile școlare pe diferite teme, 
G. Participarea la dezbateri sau discuții de grup, fără sau cu invitarea unui specialist dintr-un 

anumit domeniu de activitate, 
H. Participarea la diverse campanii de conștientizare, 
I. Participarea la evenimente comunitare, 
J. Participarea la activități de voluntariat, 
K. Activități cu alte forme de organizare.  
 
Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 

măsura în care: 
-valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, 
-organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ, 
-formele de organizare sunt dintre cele mai ingenioase cu caracter recreativ, 
-copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă, 
-participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută, 
-au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup, 
-sunt caracterizate de optimism și umor, 
-creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților, 
-urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ. 
 
Contextul generat de pandemia de COVID-19 a creat o situație excepțională pentru sistemul de 

învățământ. Aproape de pe o zi pe alta, elevii și profesorii s-au mutat în mediul online. 
La nivel ideal, educația e șansa copiilor din medii greu încercate către o viață în care iși dezvoltă 

competențele potrivite pentru a deveni cetățeni preocupați de soarta comunității lor, integrați pe piața 
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muncii, găsindu-și împlinirea într-o familie unde să simtă dragoste și că aparțin. Dacă pentru copiii 
din familiile fără risc această perioadă este una de profundă conectare cu ceilalți membri ai grupului 
școlar, cu lecțiile și activitățile extrașcolare online, mai mult TV, telefon și calculator decât de obicei, 
dar și mai multă creativitate autodirijată, pentru copiii din mediile dezavantajate această perioadă se 
poate transforma într-un episod delicat și dureros. 

 
Ca și procesul de învățământ propriu-zis, activitățile extrașcolare au suferit limitări și avantaje 

în perioada pandemiei și a lucrului online.  
 
Avantaje: 
-nu se mai consumă timp și bani ( pentru drumul spre școală, pentru îmbrăcăminte, pentru vizite, 

spectacole, excursii), 
-copiii nu mai fac efort fizic îndelungat și riscant ( mai ales în cazul copiilor din mediul rural, 

din comunități mici, unde se merge la mare distanță la școală, adesea pe jos), 
-se evită condițiile de secol XIX din unele școli( wc afară, săli de clasă neîncălzite), 
- se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în privința copiilor care provin din medii 

defavorizate, 
-copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program flexibil, 
-pot avea acces la resurse educaționale online variate, interesante, corecte din punct de vedere 

științific, fimulețe, jocuri, 3 D-uri, etc., 
-părinții sunt mai prezenți în viața școlară a elevilor, 
- activitățile extrașcolare au căpătat forme ingenioase de organizare. 
 
Dezavantaje: 
-nu mai pot fi organizate vizite, spectacole, excursii, serbări, drumeții. 
-lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme ( deficit de dispozitive, dar și conexiuni 

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor), 
-dispozitivele de acest gen sunt însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar 

service-ul/ înlocuirea va fi o problemă financiară sau de timp. 
-lipsa spațiilor potrivite pentru lucrat online în unele locuințe mici, mai ales unde sunt mai mulți 

copii în familie ( ei lucrează într-o singură cameră încălzită pe timp de iarnă), 
-mai multă presiune pe elev, care trebuie să depună de fapt mai mult efort decât era obișnuit la 

școală, unde primea totul pasiv: copilul este obligat adesea să studieze și să descopere singur ceea ce 
pentru mulți elevi este extrem de dificil ( Pentru cei capabili acest punct este un avantaj.), 

-se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a 
înțelege ceva. 

- unele activități sunt mai puțin amuzante, distractive (glumele, gesturile amuzante firești 
lipsesc) 

- se lucrează cu dificultate pe grupuri sau în echipe. 
 
Indiferent cum se desfășoară, direct sau oline, activitățile extrașcolare bine pregătite, sunt 

atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 

se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se 
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE                                           
Primăvară afară, primăvară în suflet 

 

Prof. înv. primar Omilescu Mirela-Cosmina                                                                
Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 

 

Clasa: a III-a 
Tipul activității: Activitate extrașcolară 
Titlul activității: Primăvară afară, primăvară în suflet - Paștele în familie  
Discipline vizate: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și 

mișcare, Dezvoltare personală  
Materiale necesare: telefon mobil, laptop, tabletă cu conexiune la INTERNET, coli albe și 

colorate de hârtie, acuarela, pensule, creioane colorate, lipici, forfecuță. 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=FLApMAmqSbM 
https://www.youtube.com/watch?v=iCw_5936DrA 
https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4 
https://www.youtube.com/watch?v=Av4AHzp-i9E 
 
Desfășurarea pe scurt a activității: 
Activitatea s-a desfășurat în săptămâna Școala Altfel (an școlar 2019-2020), exclusiv on-line 

atat în sistem sincron cât și în sistem asincron, prin intermediul unei aplicații destinate conferințelor 
video. 

În debutul activității au avut loc discuții cu accent pe importața Sărbătorii Pascale pentru 
comunitatea creștină, modalitățile de celebrare în microcumunități și familie, aspecte exemplificate 
prin prezentarea unor materiale video distribuite cu ajutorul funcției Share Screen (link nr.1 și link 
nr. 2). 

Ulterior, în vederea îndeplinirii sarcinilor din etapa asincron (realizarea unei compoziții plastice 
- desen, pictură, colaj) au fost reactualizate cunoștințele necesare (elemente de limbaj plastic, 
modalitați de realizare a compoziției plastice, tehnici de lucru, materiale). 

Următoarea etapă a fost cea asincron. Astfel, elevii au accesat linkuri-le propuse (link nr 1, 2, 
3 ), vizionând materialele și, ulterior, redând prin desen, pictură sau colaj conținutul unuia dintre 
cântecele ,,Primăvară în suflet”/„Urare de Paști” sau mesajul transmis de filmulețul religios cu tema 
„Povestea Paștelui”.  

În vederea evaluării lucrărilor, prin intermediul unei aplicații de mesagerie pe telefonul mobil, 
elevii au trimis fotografii ale compozițiilor plastice realizate la care au primit feedback în mod 
individual, ulterior aceștia având posibilitatea de a adresa întrebări suplimentare pe grupul online al 
clasei sau telefonic.  

A fost remarcată o implicare activă atât a elevilor cât și a părinților, care au facilitat accesul la 
materialele video și trimiterea fotografiilor cu sarcinile realizate. 

Activitate s-a finalizat cu o miniexpoziție virtuală sub forma unui filmuleț-colaj cu lucrările 
copiilor, filmuleț la care au avut acces toți elevii clasei a III-a. 

În urma acestei activități, elevii au conștientizat locul și rolul familiei în viața personală și 
importanța sărbătorilor creștine în propria dezvoltare. 

 
Feedback elevi  

,,Mie mi-au plăcut toate activitățile în mod egal.” (P. A.) 
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„Mi-a plăcut activitatea. Cel mai mult mi-a plăcut cântecul cu primăvara” (D.M) 

„Activitatea de azi a fost interesantă și deosebită” (E.R.) 

  

 

 
 

  

211



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ – 
ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. înv. preșc. ONACA IULIANA CARMEN 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Pinochio” Zalău, Jud. Sălaj 

 
 
 
MOTTO: ,,Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze.”  (Maria Montessori - ,,Descoperirea copilului”) 

 
Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare 

să desfășoare și activități extrașcolare. Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Contactul cu aspecte reale susține învățarea datorită caracterului concret intuitiv al 
gândirii în perioada preșcolarității. 

Activitățile extracurriculare din grădiniță sunt activități complementare activităților de învățare 
realizate la grupă și urmăresc îmbogățirea informațiilor asimilate în cadrul activității didactice, 
cultivarea interesului copilului pentru desfășurarea unor activități, pentru folosirea timpului liber într-
un mod cât mai plăcut și util, contribuind în felul acesta la formarea personalității lui. De aceea 
grădinița trebuie să ofere diverse astfel de activități pentru a-i atrage pe copii. 

În procesul instructiv-educativ, activitățile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere și să fie interesat de activitățile propuse. În cadrul acestor activități, se transmit copiilor, în 
mod sistematic și organizat, informații din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, 
formându-se astfel anumite competențe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. 
Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită și le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea și creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea și intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunțat caracter activ-participativ, permițând copilului să 
construiască relații sociale, să-și exerseze și să-și perfecționeze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil 
de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ  în diferite domenii. Acumularea cunoștințelor 
de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact cu obiectele și fenomenele din natură. 

Pandemia de Coronavirus a reușit să provoace haos în întreg sistemul de învățământ. Cu toate 
acestea, în activitățile pe care mi le-am propus la grupă (funcționând on-line) am avut în vedere 
următoarele dimensiuni ale dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea 
stabilității atenției, sporirea capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin 
aceste activități am oferit copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de 
competiție, valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și 
inițiativei. 

Dintre activitățile extrașcolare propuse și realizate de către copii în perioada pandemiei pot 
aminti: 

- Sărbătoarea grădiniței - ,,La mulți ani, Pinochio!” – activitate pe care fiecare preșcolar a 
desfășurat-o în sânul familiei, iar pentru exemplificare au postat pe grupul de facebook și Google 
Classroom fotografii și filmulețe; 

212



- Concursul Național Interdisciplinar ,,Super Piticot” – desfășurat on-line; 
- ,,Ajută-l pe Moș Crăciun” – activitate de voluntariat în parteneriat cu Asociația ,,Alături de 

copii” – Zalău – la care majoritatea copiilor și părinților s-au implicat pentru buna reușită a acestei 
acțiuni. 

Aceste activități ne-au oferit prilejul să organizăm (revenind fizic la grădiniță în luna februarie) 
cu mult interes și plăcere o expoziție în imagini a acțiunilor realizate de copii în perioada pandemiei. 

Activitățile extrașcolare generează relații de prietenie și ajutor reciproc între copii, educă simțul 
responsabilității și o atitudine corectă față de scopurile urmărite. Important este ca ei să fie antrenați 
nu numai în desfășurarea unor astfel de activități, ci și în inițierea și organizarea lor. Educatoarea 
trebuie să fie creativă, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu copiii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permit stimularea creativă a acestora. 

Valorificarea activităților extrașcolare în practica educațională ar trebui să se producă sistematic 
și cu mai multă eficiență, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

În concluzie se poate afirma că activitatea extracurriculară este o componentă educațională 
importantă și eficientă în formarea personalității preșcolarilor.     
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie/                                    
exemple de activități extrașcolare online 

 

Profesor ONEA Cristina                                                                                                  
Liceul tehnologic Ghe. Costin Constanța 

 
Activităţile extrașcolare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Educația extrașcolară își are rolul și locul bine stabilit in formarea personalitatii 
copiilor. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea  aptitudini, 
talente, a unui stil de viață civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite 
domenii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dexteritatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Cadrul didactic are posibilităţi să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă.. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
reducerea nivelul anxietăţii, socializarea. 

 

 Exemple de activitati extrașcolare în pandemie 

1- Vizite virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice, a culturii 
universale şi naţionale, 

2- Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru, distractive sau sportive, stimuleaza si orienteaza 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

3- Excursiile virtuale conduc la respectul pentru natură.  

4- Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei- alimentația reprezintă o 
preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod 
cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie.  

5-Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului dezvoltă la copil responsabilitatea 
și conștientizează comunitatea în care trăiește 
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6- Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 

7-Webinarii pe teme alese de elevi. Teme care pot fi abordate: educația sexuală, educația 
juridică, drepturile omului, artă, cultură, stil vestimentar, despre iubire și relații în adolescență, despre 
perioada de adolescent. Se poate apela la asociațiile locale și naționale care se ocupă cu informarea 
populației despre anumite teme și care abia așteaptă să contribuie la dezvoltarea personală. 

8- Ateliere de pictură, croitorie dezvoltă dexterități manuale și estetică. 

9- Activități extracurriculare tehnico-științifice- Cunoștințele pe care le deprinde prin 
programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și 
logică. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 
 

PROF. ONIȘOR ANDREA                                                                                              
LIC. TEORETIC „SAMUIL MICU”, SĂRMAȘU 

 
 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

elev care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta. 

Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte personalitatea, 

inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 

disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 

formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă 

un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru 

succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de 

acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 

abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 

extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Mutarea activităților educaționale în mediul online a constituit o provocare pentru toți cei 

implicați, elevi, profesori, părinți. În anul şcolar 2020 - 2021 nu vor mai fi organizate olimpiade 

școlare și concursuri pentru elevi. S-a putut ușor constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu 

multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, cât de importante erau activitățile extrașcolare 

de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, nu doar pentru elevi, ci și 

pentru cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le 

ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma 

convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 

o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 

învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor. 
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Învățarea online- o realitate a zilelor noastre 
 

Prof. înv. preșc. Onișor Rodica                                                                                           
G. P. N. Valea Largă - Mureș 

 

Una din cele mai mari provocări ale perioadei actuale o reprezintă învățarea online. În prezent 
predarea online pentru preșcolari și școlari a devenit o realitate zilnică. Educatorii, învățătorii și 
profesorii au nevoie de instrumente adaptate și practici de lucru pentru a susține predarea online 
pentru preșcolari și școlari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare. Predarea online pentru preșcolari 
este o realitate la care trebuie să ne adaptăm. 

La această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont 
de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să își 
vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra 
copilului. 

Scopul principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea. Nu vorbim practic de o 
predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când planificăm o activitate, trebuie 
să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie el să învețe. Când vedem această 
oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea sesiunilor online va fi diferită. Un 
lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea online pentru preșcolari.  

Sesiunile online sunt un fel de joacă, ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai 
bine. Online se vor folosi alte instrumente. Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, 
trebuie respectate câteva principii: nevoia de mișcare, folosirea muzicii,  implicarea copiilor în 
activități, structura și pauzele. 

 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp. Nu ne 
putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este esențială la această vârstă și este un criteriu 
important în planificarea activității. De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi 
mingi sau jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți. 

 

La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem 
respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, apoi îi lăsăm pe cei mici să repete.Copiii au 
aceleași nevoi pe care le au și în grădiniță. Să își arate jucăriile, să folosească mâinile, să miroasă, să 
audă, etc. De aceea, este bine să alegem în online activități cu care copiii sunt deja familiari de la 
clasă. Pentru a ușura concentrarea, este recomandat ca sesiunile să înceapă prin cântece, jocuri sau 
exerciții fizice, iar în timpul lecției să fie inserate diferite activități care să încurajeze mișcarea. Atunci 
când copiii își pierd concentrarea, se pot introduce momente prin care copiii sunt readuși în atenție 
prin jocuri scurte, activități fizice alerte, etc.  

 

O altă unealtă extrem de importantă este folosirea vocabularului pozitiv, prin care copiii să 
înțeleagă ce așteptări avem de la ei, dar să ia în continuare totul în joacă. Pentru ca învățarea online să 
funcționeze, este esențială colaborarea dintre cei trei actori ai săi: educatorul, părintele și copilul. 

 

Rolul educatorului este să definească în ce zonă se simte confortabil, care sunt punctele sale 
forte și ce resurse poate folosi. Astfel se vor stabili responsabilitățile în cadrul echipei. Pentru a stabili 
comunicarea cu copilul, educatorul trebuie să îl asculte și să fie onest, să îi spună copilului ce simte 
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că nu îi iese bine și unde mai are de îmbunătățit. Rolul părintelui este acela de partener. El trebuie 
informat, dar și întrebat ce simte. 

 

Rolul copilului este, de fapt, rolul principal. Copilul are dreptul de a se plictisi, de a fi supărat, 
iar adulții care conduc procesul de învățare au datoria de a-l înțelege și accepta. Cel mai important 
lucru pentru un copil este să fie fericit. Astfel, învățarea se va face mai ușor. 

 

Obiectivul principal al educatorului ar trebui să fie starea de bine și de fericire a copiilor. 
Experiența online poate crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. primar Onofrei Camelia-Ana                                                                      
Colegiul Național,, Mihai Viteazul,, Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna 

 

Anul școlar 2019-2020, începând cu al doilea semestru, a fost cel mai greu an pentru 
învățământul românesc din perioada recentă. Activitatea instructiv –educativă a suferit modificări 
majore, la care nu ne-am gândit înainte, că ar putea fi posibile. 

Noi dascălii am fost puși în situația, cel puțin la începutul pandemiei, să găsim soluții singuri, 
astfel încât să ținem legătura cu elevii noștri, să le menținem dorința de cunoaștere și învățare, chiar 
și în acele zile, când ne pierduserăm cu toții busola și încercam să ținem drumul drept. În fiecare zi 
am adăugat câte puțin, am experimentat lucruri noi, metode noi de interacțiune cu elevii noștri, uneori 
am greșit și ne-am retras, alteori am reușit și ne-am bucurat împreună  de rezultate. De un lucru sunt 
sigură, am constatat că situațiile cele mai dificile ne-au determinat să ne implicăm cu mai multă 
dăruire în a găsi soluții. Eram datori să facem asta, nu aveam nici un drept să întrerupem procesul de 
învățare.  Efortul a fost comun și  susținut , dascăli și părinți, împreună, pentru binele copiilor noștri. 

Pot să spun din experiența mea personală  că m-am axat în perioada Pandemiei pe activitățile 
extrașcolare individuale, dar cu tematică comună pentru elevii mei. Sunt profesor pentru 
învățământul primar și lucrez cu  elevi de vârstă școlară mică. Pentru că Pandemia m-a ,,prins’’ într-
un moment  nepotrivit și anume CLASA ÎNTÂI, când elevii învățau CITITUL și SCRISUL, am mizat 
pe activități ce țineau de emoții și motricitate  senzorială, pentru a-i ajuta să prelucreze informațiile 
primate. În cocluzie, am apelat la învățarea prin joc. 

Am apelat la audierea unor povești, poezii, vizionarea unor filmulețe, activități de desen/ 
pictură, modelaj cu diferite materiale, activițăți de construcții, dans, audiții muzicale, scrierea unor 
scurte povestioare /benzi desenate, scrierea unui jurnal  în imagini, dar și activități de joc în aer liber. 
Toate aceste activități extrașcolare au avut legătură cu LITERE, CIFRE, REGULI DE BUNĂ 
PURTARE, CUNOAȘTERE, BUNE MANIERE, EMOȚII POZITIVE SAU NEGATIVE, JOC. 

Ajutorul părinților a fost o necesitate, în această perioadă. Am colaborat bine și împreună am 
reușit ca aceste activități extrașcolare să se desfășoare în limita timpului pe care îl aveau la dispoziție. 
Important pentru mine a fost să urmăresc ca în  cadrul acestor activități, copiii să folosească materiale 
pe care le aveau în casă sau care erau ieftine și ușor de achiziționat( părinții fiind și ei bulversați de 
situația incertă creată, odată cu venirea pandemiei). 

Aceste activități nu au fost date cu titlu obligatoriu, ceea ce a încurajat să fie realizate cu drag 
și să nască preocupări extrem de benefice pentru copii, dar și pentru părinți. Au petrecut mai mult 
timp împreună (copii, părinți, bunici, frați). Unii dintre elevi chiar mi-au marturisit că le era bine și 
erau fericiți pentru că mămica era acasă tot timpul, pentru cei mai mulți dintre ei. 

Lucrările realizate de elevi au fost postate pe grupul clasei (Whatsapp) în semetrul II a anului 
trecut școlar, respectiv pe Google classroom, începând cu semestrul I a anului școlar 2020-2021. Din 
nou am considerat că nu e important să posteze toți elevii, ci doar cei care iși doreau asta.  Cu toate 
acestea am observat că majoritatea elevilor au participat cu interes și au dorit să primească feedback 
din partea celor care aveau posibilitatea să o facă. 

Consider că în perioada pandemiei ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE au avut o reală 
importanță și au constituit legătura elevilor cu partea practică, ceea ce i-a ajutat să-și petreacă timpul 
liber într-un mod plăcut și nestresant.  
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În derularea acestor activități, elevii au putut fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în 
modul de desfășurare a acestora și mai apoi în prezentarea celor realizate. 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

  

220



 

ÎNVĂȚAREA ON-LINE COMPLETEAZĂ ÎNVĂȚAREA DE ACASĂ-
EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

 

Profesor Oprea Elena                                                                                           
Prof.Curculescu Marioara                                                                                               

Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăilești, Giurgiu 
 

 

Tehnologia este parte a vieții de zi cu zi. Încă din primul an de viață, copiii sunt atrași de 
tehnologie și, pe măsură ce cresc, experimentează expunerea la diverse device-uri smart. Încă de la 
grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie abili utilizatori ai internetului, dezvoltându-
și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților și al 
profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, 
pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, 
cât și pentru părinți. Fie că nu înțeleg lecțiile de la clasă, refuză să-și facă temele sau pur și simplu 
vor să se joace pe device-urile lor preferate – copiii din generațiile digitale par să-și dorească ceva 
mai mult atunci când vine vorba de școală și învățare. 

Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. Părinții, profesorii observă atracția 
copiilor față de jocurile digitale și ajung să includă în experiențele de învățare ale copiilor resursele 
digitale, tocmai pentru a răspunde intereselor acestora. Este cunoscut faptul că din această toamnă 
metodele de învăţare în format digital au  devenit complementare celor în format trandiţional, din 
mediul offline. Astfel, am asistat încă de atunci la o schimbare totală a paradigmei educaţionale şi, 
volens nolens, ne vom adapta la noul normal în educaţie - blended learning, în care online-ul şi 
offline-ul sunt două perspective interdependente, ce vin în completare şi generează o performanţă 
crescută şi constantă a procesului de educaţie. Cu alte cuvinte, adoptarea şi folosirea noilor tehnologii 
în procesul educaţional reprezintă o completare a acestui proces şi nu o înlocuire a metodelor clasice 
de predare, trebuie să existe un echilibru între metodele tradiţionale de predare şi învăţare şi cele noi, 
create şi susţinute în ultimele trei luni de noile tehnologii. 

Cu toții am simțit pe propria piele cât a fost,cât este  de greu în pandemie,mai ales când esti 
cadru didactic,trebuie să stai acasă/în casă,trebuie să pregătești lecții online și să găsești soluții pentru 
a umple timpul liber al copiilor,al elevilor,al liceenilor în această vacanță nevacanță neprogramată și 
nebinevenită. Salvarea a venit din partea tehnologiei –prieten desăvârșit în dezvoltarea de noi 
competențe și pasiuni. Așa că, m-am gândit să vă sumarizez aici,în aceasta zi, resurse de activităti 
educative online interesante si utile, adevărate exemple de bună practică, deoarece ele completează 
învățarea de acasă: 

Emisiunea Teleșcoala este o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare 
cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii care vor 
susţine cursurile. Cursurile se vor găsi atât pe canalul Youtube al TVR, online pe TVR+, cât şi pe 
site-ul www.tvr.ro. 

300+ Povești Audio Frumoase – o colecție de povești audio sub forma teatrului radiofonic atât 
de îndrăgit datorită înregistrărilor realizate începând din 1929 la Teatrul Național 
Radiofonic! https://gokid.ro/300-povesti-audio-frumoase-teatru- radiofonic 
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Ateliere de bricolaj online, gratuite pentru copii, folosind materiale și ustensile pe care le aveți 
la îndemână: https://www.facebook.com/AtelierulAlexandra 

Teste interactive de geografie �������. Pentru copii, învățarea geografiei poate fi mult mai 
ușoară și interesantă folosind jocurile. Acest site poate fi o resursă excelentă pentru elevii care 
urmează să dea testări naționale din geografie: https://geogra.ro/joc/ro/index.php  

Tururi virtuale ale marilor muzee din lume ������� pot fi vizualizate 
prin: http://www.googleartproject.com 

Lista muzeelor ������� care au tur virtual sau imagini panoramice poate fi vizualizată 
pe: http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html 

Prezentări şi imagini cu muzeele din România ������� pot fi vizualizate 
pe: http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/sel.asp 

Urmărim concerte excepționale ��� ale uneia dintre cele mai mari orchestre ale lumii �������������� 
Filarmonica de stat din Berlin și-a deschis „porțile digitale”! De obicei accesul în Concert Hall-ul 
lor digital este condiționat de un abonament lunar, de aceea vă încurajez să profitați de acest 
cadou. https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/ 

Site cu nenumărate idei de activități creative ����� pentru copii, distractive şi foarte uşor de pus 
în practică: http://www.creatissimo.ro 

NASA pune la dispoziție un website dedicat în întregime copiilor ����� (puzzle-uri, cărți de 
colorat, labirinturi, jocuri educative și multe altele): https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 

https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

https://tabaradevara.ro/resurse-online-pentru-copii-10-recomandari/ 

 

Provocare: Ce alte resurse de activități educative interesante cunoașteți? Haideți să dezvoltăm 
această listă cu idei educative, interesante și utile pentru copii și părinți deopotrivă! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL “Activităţi extraşcolare –                                
între online şi tradiţional! Tradiţii şi obiceiuri ... altfel” 

 
prof.  LRO, Oprea Eugenia –                                                                                            

Scoala Gimnazială “Ion Ioniţă” Buriaş, Ilfov 
 

 
Educaţia nonformală este complementară celei formale, dar are şi propriul potenţial, 

independent de celelalte două forme ale educaţiei (formală, informală), de a sprijini subiecţii în 
procesele de învăţare auto dirijată, vocaţională şi opţională. 

 
Aceasta urmăreşte explicit obiective de dezvoltare personală. Conceptul de dezvoltare 

personală, pe lângă activităţile nonformale include şi activităţi formale sau informale. 
 
Activităţile extraşcolare şi-au demonstrat rolul şi importanţa în dezvoltarea “eului”. 
 
I. Nicola consideră că “Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 

o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare” [5, p 288] 

 
Din păcate, aceste activităţi au avut loc anul acesta doar online. Clasa unde sunt profesor 

diriginte a ales ca în apropierea Paştelui să desfăşoare o activitate specifică acestei sărbători. 
 
Am început proiectarea acestei activităţi ca urmare a discuţiilor avute cu elevii mei pentru a 

desfăşura această activitate legată de sărbătorile de Paşte. 
 
Cercetarea documentară a demarat pornind de la următoarele întrebări: 
 
1. De ce este important să cunoaştem adevăratele valori ale artei tradiţionale româneşti? 
2. Cum trebuie să ne comportăm cu adulţii atunci când lucrăm împreună cu ei? 
3. De ce trebuie să ducem mai departe tradiţiile pe care le primim moştenire din generaţie în 

generaţie? 
4. Ce fel de popor am fi dacă nu ne-am cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile? 
 
Am început să culeg mai multe informatii despre tradiţiile noastre de la oamenii locului, din 

cărţi de poveşti şi reviste, de pe internet, dar şi de la preot. 
 
Toate aceste informaţii le-am spus copiilor pentru a le stârni interesul, curiozitatea, şi dorinţa 

pentru desfăşurarea acestei activităţi. 
 
La rândul lor, elevii m-au uimit cu informaţiile selectate de ei demonstrând că pot descoperi şi 

în contexte nonformale lucruri de valoare despre diferite subiecte şi că pot avea mai multă încredere 
în forţele proprii.  
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                         

LA VÂRSTA PREȘCOLARITĂȚII” 

 
Prof. înv. preșc. Neluța OPREA                                                                            

GRĂDINIȚA CU P. P. NR 7 FOCȘANI/VRANCEA 
 

 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Activitățile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de 
acțiuni: plimbari, excursii, tabere. 

In cadrul activităților organizate in mijlocul naturii,copiii se confruntă cu realitatea și percep 
activ, prin acțiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 
viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect si 
dragoste față de natură, față de om și realizările sale.. 

La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură 
cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în 
acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative privind 
protejarea mediului înconjurator: curățarea parcului, ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

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

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

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau 
forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 

- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 
primară; 

- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
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- vizitarea centrului de plasament;  

- excursii; 

- plimbări în parc; 

- vizită la diferite muzee.          

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

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

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

 

Bibliografie:  

Ionescu M. Chiş ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire’’. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, 

Lespezeanu M. ,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’ Editura S. C. Omfal, 
Bucureşti, 2007 

Preda Viorica ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de 
copii.’’Editura,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 

 

REZUMAT 

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

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

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. înv. primar: OPRESCU MARINELA                                                             
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA LUNGĂ 

 
Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 

frumosului din viața înconjurătoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul are 
nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, 
complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, 
creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara clasei.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.     

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei.   

Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala online, iar elevii din 
învățământul primar sunt încurajați să lucreze de acasă, mai ales sub supravegherea părinților. E o 
adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. 
     

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 
fi o oportunitate de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale şi 
emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor a perturbat procesul de educaţie a 
copiilor.            

Copiii au nevoie de sprijin, de comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca 
parteneri în educația lor. Dar provocările sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități. 

Închiderea școlilor și a activităților școlare față în față a condus la necesitatea stabilirii la nivelul 
fiecărei școli a modalităților adecvate de a continua cursurile la distanță și comunicarea cu elevii și 
părinții acestora. Astfel am ajuns în situația de a lucra cu elevii folosind aplicația Google Classroom 
și Google Meet.      

”Școala… Altfel!” reprezintă un program prin care educaţia unui copil nu se realizează doar 
într-un cadru formal, în cadrul școlilor, ci și prin activităţi extracurriculare.    

Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care 
să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile 
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.        
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În cadrul școlii, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri 
la nivel de școală, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate 
educaţionale cu diferite instituţii.       

Programul școlar ,,Școala ..Altfel! (2020), în pandemie a fost adaptat în așa fel încât să se poată 
desfășura activitățile preferate ale copiilor. În urma discuțiilor cu părinții și elevii, am convenit să 
desfășurăm printre altele și următoarele activități:  

- ,,Să mâncăm sănătos!” – pregătirea alături de mama/ bunica, tata/bunicul a salatei de fructe 
- ,,Obiceiuri și tradiții de Paște!” – înroșirea ouălor tradițional (coaja de ceapă), aranjarea 

coșului cu ouă; confecționarea unei felicitări specifică sărbătorilor pascale 
- ,,Hristos a înviat!” – vizionarea filmulețului Mănăstirea Dobrești – mănăstire care se află la 9 

Km de localitatea noastră 

Toate aceste activități s-au realizat de elevi împreună cu părinții sau bunicii. S-a observat o 
implicare totală a părinților în sprijinirea copiilor, prin modul de colaborare, comunicare, ajutorare, 
bucurie (au fost realizate filmulețe, clipuri, poze).     

Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât 
de important să existe o comunitate unită (în orice împrejurare), în care fiecare membru contribuie 
cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același scop: binele copiilor.   
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TEHNOLOGIA DIGITALĂ ÎN VIAȚA COPIILOR 

 
 

Școala Gimnazială ”Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 
Profesor învățământ primar OPRIȘ FLORICA 

 
 
I. Tehnologia digitala - aspecte teoretice 
 
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 
pentru educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom constata că nu există domeniu 
de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de 
cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la 
resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de 
a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să 
participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar 
trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la 
schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 
dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune 
accentul pe disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare 
de probleme, de manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 
competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 
capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 
cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 
Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 
procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul 
interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. 

 
II. Efectele tehnologiei asupra copiilor: avantaje și dezavantaje  
 
Tehnologia digitală este inovația secolului 21 și ne modelează felul în care trăim, gândim și ne 

creștem copiii. Copiii noștri sunt printre primele generații care se nasc, cresc și trăiesc în această lume 
digitalizată și sunt așa-numiții ”copii digitali”. 

Din puncte de vedere sociologic și psihologic, o societate are nevoie de aproximativ 100 de ani 
pentru a se adapta unei inovații majore. Motivul pentru care o societate are nevoie de o evoluție lentă 
este că oferă oamenilor predictibilitate, stabilitate și încredere în acea inovație. 

De exemplu, între inventarea telefonului (1876) și apariția primului telefon fără fir (1990), s-a 
derulat un progres tehnologic lent. De-a lungul celor 114 ani telefonia a intrat treptat în viața 
oamenilor. 

În schimb, internetul este tehnologia care a avansat în viețile oamenilor cu o rapiditate cu care 
nici o altă inovație de până acum nu a făcut-o. În doar 40 de ani generația noastră sau a părinților 
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noștri a cunoscut atât cum e să aibă un telefon fix, să trimită scrisori și telegrame dar și să dețină un 
telefon mobil și să trimită e-mail-uri prin poșta electronică. 

Evoluția internetului a cunoscut salturi imense la fiecare 10 ani, cu o viteză de progres aproape 
copleșitoare. Societatea ca întreg este nevoită să facă față acestei inovații care evoluează 
impredictibil. 

Iată o parte dintre efectele pozitive și negative pe care tehnologia le poate avea în viața copiilor: 
 
Avantaje: 
 
• Resursele educaționale adaptate vârstei îi pot ajuta să comunice, să se exprime și să gândească 

logic și rațional, să își dezvolte atenția și viteza de reacție; 
• Gândirea copiilor devine mai flexibilă, adaptată la cerințele din prezentul lor; 
• Tehnologia poate crește implicarea în activități curriculare și extracurriculare; 
• Cei mici înțeleg și descoperă informații captivante despre ei și mediul înconjurător, într-un 

mod interactiv și util (de exemplu, prin experiențe VR/AR);  
• Pot să construiască roboți și aplicații distractive, să programeze și să-și formeze gândirea 

algoritmică prin jocuri creative, să urmeze cursuri de artă și să învețe cum să folosească e-mailul, 
dezvoltându-și abilități și competențe importante pentru multe dintre meseriile viitorului. 

Dezavantaje: 
 

• Poate apărea dependența de tehnologie, pentru că experiențele digitale cresc nivelul de 
dopamină (neurotransmițător responsabil de plăcere), alterând sistemul de procesare a 
recompenselor; 

• Tehnologia în exces le poate afecta dezvoltarea limbajului, a abilităților cognitive; 
• Pot suferi din cauza fenomenelor de cyberbullying, imagine negativă despre propriul corp, 

revenge porn și alte pericole din mediul online; 
• Pot dezvolta probleme de stima de sine, mai ales în cazul celor care deja suferă de neîncredere 

sau au modele negative; viceversa, pot dezvolta tendințe narcisiste; 
• Consumul excesiv poate duce la izolare, probleme de relaționare și de reglare a emoțiilor; 
• Pot avea probleme cu somnul, alimentația și tonusul. 
 
III.  Tehnologia ca resursa de educatie 
          
Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod 

personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie 
îndeplinită. 

Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată 
revoluție, în abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a 
interacțiunilor face-to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 
atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online 
în totalitate. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, 
să pună în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. 
Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, 
sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și 
curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă 
deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este  
acela că elevii depind de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa 
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pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt disponibili 
dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: 
Google Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. 
Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în 
același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor 

anunțuri și întrebări de către ambele părți  
-  pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le 

inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe youtube.  
În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o 

platformă de comunicare instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși 
link-uri. 

Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare, chiar 
de la clasa I. Putem insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns 
scurt, răspunsuri multiple, variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la 
sfârșitul unei lecții sau pot fi date în completarea temei pentru acasă. 

Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de 
organizare a documentelor ( fișe, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, 
deoarece oferă o imagine de ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este foarte 
importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. 
Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, 
proiectele, au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, atenția, 
deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

Platforma educationala Twinkl are o biblioteca digitală cu sute de materiale în diferite 
limbi.  Fiecare material a fost conceput de un profesor, tehnoredactat de un tehnoredactor, ilustrat de 
un ilustrator și verificat de un alt profesor. Pe aceasta platforma gasiti materiale de decor, evaluări, 
prezentări PowerPoint, fișe pentru activități suplimentare sau activități manuale. Twinkl ofera 
posibilitatea de a vă crea resurse proprii sau de a edita o parte din materialele pe care le furnizăm. 
Twinkl Create pentru a vă crea propriile versiuni de activități, planșe și chiar jocuri! Twinkl Create 
este ideal pentru personalizarea, diferențierea și adaptarea conținutului pentru clasa și copiii 
dumneavoastră. De asemenea, aveți posibilitatea de a personaliza resursele pe care le încărcăm cu 
nume sau fotografii proprii.  

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi 
ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti: 

Pentru crearea de jocuri educative: 
Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 
Armored Penguin -  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, 

unirea de coloane, etc. 
Dedicate - oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și 

rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. 
Suport pentru procesul de predare: 
Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, 

resurse educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un 
proiect prin utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 
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Pixton - se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse 
domenii care pot fi personalizate ( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot 
crea teme, simularea unor situații de comunicare. 

Kizoa - este un software de editare video online, un producător de filme, videoclipuri pentru 
lecții, prezentări persuasive, antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor 
proiecte. 

Flipsnack - indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. 
Transformă documentele pdf  în flipbook-uri. 

Animaker - este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă 
șabloane ce pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să 
transmită elevilor mesaje, informații, într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai 
captivantă. 

Padlet - cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, 
mesaje, link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi 
distribuite părinților. 

Google Expedition - este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în 
excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, 
totul prin integrarea de conținut de tip VR ( realitate virtuală). 

Open Board - este o aplicație care permite crearea unei table interactive. Se pot încărca 
documente, imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și 
înregistra într-un clip video activitatea,  pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Pentru evaluarea elevilor: 
Socrative - o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în 

mod instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns 
scurt,  rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu 
Socrative, cadrele didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un 
feedback rapid. 

Kahoot - este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste 
interactive, sub formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter - permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație 
cu ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. 
Elevii sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre 
didactice poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce  ne-a determinat însă pe toţi să facem 
cunoştinţă cu aceste platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm 
pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 
contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 
de predare- învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 
lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 
demonstrează utilitatea.  

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare 
și evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, 
cadrele didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin 
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să 
transmită încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

 

Bibliografie: 
• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online - elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                    

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE 

 
Prof. Oprişor Măriuţa Elena                                                                                     

Grădiniţa cu Program Prelungit Oţelu Roşu 

 
 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la 
grădiniţă.. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată 
şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. În mediul on-line majoritatea activitatilor 
extracurriculare s-au desfasurat cu ajutorul cadrelor didactice si a parintilor. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Exemplu de parteneriate/concursuri realizate on-line de gradinita 
noastra sunt: „Feeria Iernii”, Surprize de Craciun”, „Mugurasi de Primavara” 

O institutie de invatamant trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și 
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a preşcolarilor și a părinților 
acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 
consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 
unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea, cadru didactic-prescolar-familie. 

Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta , copiii acumuleaza o serie de cunostinte 
punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte 
educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 
picture, etc. 

232



Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.          
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ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM SĂ NE COMPORTĂM CIVILIZAT                                            
ȘI ÎN PERIOADA ,,IZOLĂRII LA DOMICILIU” 

 

Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 
Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
 

 

MOTTO: „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! " (din Child's Appels, Mamie 
Gepe Cole)  

Trăim zile pe care nu le-am imaginat vreodată. Traversăm o perioadă grea, neexperimentată. 
Suntem străini acestui virus COVID 19 care este invizibil, foarte ușor transmisibil și călător, care a 
reușit să oprească totul în loc, toată lumea a blocat-o! Aplauze pentru ,,Buburuzele” mele. Sunteți 
niște eroi! Ați stat izolați mai mult decât toată viața voastră !Lumea voastră a fost întoarsă pe dos la 
propriu . 

Toate lucrurile pe care le iubeați până acum cum ar fi sportul in echipă, întâlnirile cu prietenii, 
cu bunicii chiar unii dintre voi, aniversările, mersul la grădiniță sau întreaga copilărie v-a fost răpită. 
Sunteți despărțiți dragii mei de toate acestea! Vă treziți zilnic și continuați în ciuda a tot ce se 
întâmplă. Deci, aplauze pentru micii mei ,,EROI” astăzi, mâine și mereu! Realitatea de zi cu zi a 
familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare.  

Părinții își petreceau din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-
se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Educatoarele alături 
de părinți sunt cele care sprijină copii în învățarea și exersarea unor reguli de comportament atât de 
necesare în viață. De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau 
comportamentul unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos–“nu are cei șapte ani 
de-acasă”deși niciun părinte nu-și dorește ca „odrasla” sa să dea dovadă de proastă creștere acasă sau 
în societate ci evident fiul sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale 
începând de la comportamentul în mediul familial și pănă la conduita lui la grădiniță, pe terenul de 
sport sau în vizită.  

Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme 
ori reguli de politețe, in special. De aceea în cadrul activităților de la grădiniță, sau ori de cate ori era 
nevoie ii învățam pe copiii mei cum să vorbească frumos cu cei din jur, cum să îi respecte, cum să 
mențină ordinea și curățenia, cum să circule corect etc. Le-am spus copiilor că fiecare om care trăiește 
într-o anumită comunitate trebuie să-i cunoască legile și regulile de bază. I-am învățat pe copiii mei 
să spună :„te rog!” „ iartă-mă!”, „mulțumesc !”. I-am asigurat că astfel folosite, le vor oferi siguranță 
și că, altădată când le vor adresa celor din jur, lucrurile vor merge la fel de bine, iar ei vor fi considerați 
copii civilizați, buni și ascultători.  

Așa învățăm ce e bine și ce e rău și este bine să învățăm să spunem ,,Iartă-mă”! I-am asigurat 
că buna purtare şi bunul-simţ trebuie să guverneze tot sistemul relațional interuman. Le-am sugerat 
să se comporte cuviincios cu cei din jurul lor, indiferent de vârsta și condiția socială, sa fie politicoși 
si agreabili, sa fie capabili sa își stăpânească emoțiile si impulsurile, să dea dovada de încredere și 
onoare. Știm că nu e frumos să vorbim în timp ce mestecăm, să aruncăm pe jos ambalaje de alimente 
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sau alte gunoaie. Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul 
vieții, spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendințe de a încalcă normele ori nu va fi 
încrezător in forțele proprii.  

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise 
aceste informații, de către cine și in ce mod. Un proverb indian spune că„ florii i se cere parfum, iar 
omului politețe”.  

Politețea a fost și este indispensabilă fiecărui om, în orice societate. Le-am sugerat numeroase 
activități în această perioadă: ora de făcut ordine în casă, momentul poveștilor zilnic, activități pentru 
știință și chiar activități pentru digitalizare. I-am învățat de această dată să instaleze pe telefon sau pe 
tabletă – aplicații digitale cu jocuri despre culori, alfabet, calcul matematic.  

Chiar dacă ca si părinte nu ai abilități digitale, copilul tău sigur va găsi o cale de a te învăța si 
pe tine, așa că învățați și împreună cu copilul dumneavoastră dar, fără a-l lăsa cu tableta sau telefonul 
mai mult de 15 minute!  

Le-am recomandat atelierul de creație prin care copilul experimentează cea mai bună metodă 
de relaxare, de autocunoaştere si autoeducare. Arta le permite copiilor: să-și dezvolte creativitatea si 
imaginația să fie motivați și responsabili, să exerseze si să învețe răbdarea, să fie implicați, să-și 
dezvolte empatia. Le-am recomandat activități practic-gospodărești, de bucătărit, de grădinărit, de 
reciclat selectiv, de îngrijit animalele, activități în aer liber în curte și jocuri. Iată și câteva fotografii 
realizate de părinți și trimise cu acordul lor.  

În meseria mea de educatoare, am încercat și încerc să formez caractere pentru că văd din ce în 
ce mai mulți părinți care oferă totul de-a gata copiilor, crezând că așa e cel mai bine, privându-i de 
trăirea unor experiențe care să-i formeze în drumul ce-l au de parcurs în viață. Totul va fi bine! 
Împreună vom reuși!  

 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. wwwcopilul.ro 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROF. ORBAN ANDREEA,                                                                                                                                                                 

G. P. P. ARLECHINO, GALAȚI 

 
 

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” (Jean Jacques 
Rousseau) 

”Situația actuală a luat și mediul școlar prin surprindere, profesorii adaptându-se din mers și 
fără o abordare coerentă și unitară, fără standarde la nivelul fiecărei școli, și fără un model de optim. 
În funcție de școală și de disponibilitatea profesorilor, copiii petrec în întâlniri online cu învățătorii 
sau profesorii lor între două ore pe săptămână și opt ore pe zi. Este firesc ca aceste discrepanțe să 
creeze confuzie și opinii contradictorii în rândul părinților.” (”Provocările școlii online”, 1 iunie 
2020, Centrul Gift Education) 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Pornind de la aceste rânduri, care descriu cât se poate de amănunțit ce a însemnat pentru fiecare 
din noi trecerea de la învățământul tradițional la cel online, cât de importantă este educația în viața 
noastră, că lumea contemporană a intrat  în era digitală iar noi trebuie să ținem pasul cu orice 
schimbare,   vă voi prezenta în cele ce urmeaza o mica parte din  activitățile extrașcolare desfășurate 
în online cu cele mai talentate steluțe, minunații mei copii de la Grupa Steluțelor alături de părinții 
lor creativi, care au fost puntea de legătură dintre noi, au fost pionul principal pentru ca micuții să 
poată rezolva activitățile propuse, să simtă chiar și virtual că sunt la grădiniță. 

 
1. TABLOU CU FLORI-ASAMBLARE 
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2. POMPIERUL DE SERVICIU -TRASEU APLICATIV 

(Se poate juca si afară într o curte în loc de cadă folositi gardul pe care îl mâzgaliti cu creta si 
in loc de dus folositi furtunul). 

Daca ne permit parintii sa folosim cateva obiecte de mobilier, cada si dusul sunt convinsa ca va 
iesi un joc superb. Mai intai cu creta desenati cada pe interior, ce vreti voi, adica o mazgaliti, acela 
va fi incendiul. Apoi va reintoarceti in camera si porniti la drum, dupa ce veti fi anuntati ca este un 
incendiu si ati primit datele cu locul unde se afla. 

Traseul presupune mers in echilibru pe un obiect care seamana cu banca de gimnastica adica 
patul, canapeaua cred ca ar merge ( trecerea peste un pod pentru a ajunge la casa), apoi tarare pe coate 
si genunchi pe covor ( tunelul) si alergare printre obstacole ( cateva obiecte pe care sa le ocoliti in 
drum spre locul incendiat- baia).Cand ajungeti acolo luati furtunul ( dusul) si stingeti incendiul 
(spalati cada) pana cand se curata de tot fara urma de creta si gata ati stins incendiul. 

 

   3. VÂNĂTOAREA DE COMORI 

             
4. MINUNĂȚII ÎN FARFURII-ACTIVITATE PRACTIC-GOSPODĂREASCĂ 

  
 

5.   

 

237



 6. MICII CREATORI 

Personalizati-vă un tricou, maiou alb daca nu o bucata de panza alba. Puteti folosi acuarele, 
carioci si pictati/ desenati pe tricoul/ maioul alb (unul care nu va mai trebuie, sa fie asa mai usor de 
renuntat la el, daca nu o panza alba, un patrat de marimea unei batiste) ce vreti voi floricele, fluturasi, 
insecte, un peisaj, masinute, copacei, copii, animalute etc. 

Puneti in interiorul tricoului/ maioului sau sub panza o punga/ carton ca nu va iasa si pe partea 
cealalalta iar in cazul panzei sa nu murdariti masa. 

 
7. AMPRENTARE  
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SĂ PĂSTRĂM ÎMPREUNĂ NATURA CURATĂ 
 

Prof. Orban Mirela                                                                                                
Școala Gimnazială Elena Farago 

 
 

Pornind de la ideea că mediul inconjurator nu inseamnă doar parcul și natura, ci și biroul unde 
lucram, drumul pe care îl parcurgem zi de zi sau casa în care locuim, școala noatră a demarat începand 
cu anul școlar 2017-2018, impreuna cu firma VHBG Recycling Group SRL, un proiect de reciclare 
a uleiului alimentar uzat, “OCROTIND NATURA, DEZVOLTAM VIITORUL!” Proiectul are ca 
obiectiv general formarea comportamentului ecologic adecvat  prin derularea de acţiuni concrete de 
protecţie a mediului înconjurător. 

Uleiul alimentar uzat colectat de elevii nostri a fost predat firmei partenere urmand ca acesta sa 
fie prelucrat si transformata în biocombustibili.  

Acțiunea noastră a continuat și în anul școlar urmator iar incepand cu anul școlar  2019-2020, 
odata cu invățămantul online impus de condițiile de pandemie, am gasit o alta modalitate de a 
desfășura proiectul. Astfel, elevii au fost îndrumați să predea uleiul alimentar uzat la 
supermarcheturile Auchan sau la benzinăriile MOL. 

Mulți dintre elevii nostri s-au adaptat noilor condiții și au răspuns afirmativ, înțelegand cat este 
de importantă acțiunea lor pentru mediu. Supermarcheturile Auchan împtreună cu partenerii lor, 
AQUA Carpatica și Fairy i-au răsplătit pe copii pentru activitatea lor cu detergent și apă plată. 

Ne-am gandit să facem această activitate pentru că deși uleiul alimentar uzat este un deșeu ce 
poate fi colectat cu ușurință în gospodărie, acesta este menționat foarte rar în programele de informare 
și conștientizare asupra colectării selective. 

Uleiul ars, provenit din bucatarie, este un pericol grav pentru mediu. Specialiștii spun că un 
singur litru de ulei poate polua un milion de litri de apă potabilă. Ca să ne dam seama cat este asta, 
este o cantitate suficientă pentru o persoană adultă pentru aproximativ 14 ani. 

Efectul nociv al uleiului rezidual este încă, din păcate, putin cunoscut și în lipsa unei informării 
corecte și coerente, potrivit estimărilor existente 99% dintre utilizatorii casnici din România aruncă 
uleiul alimentar uzat la canalizare crezând că va fi dizolvat de detergent făra să știe că are un efect 
devastator. Gravitatea gestului este amplificată și de faptul că deși legislația românească pedepsește 
aruncarea uleiului alimentar uzat la canalizare, (o persoană fizică poate primi o amendă între 100 și 
1.000 de lei), aceasta nu este aplicată.  

De ce este necesar să colectam și să reciclăm uleiul? 

Pentru că: 

• Înfundă și corodează țevile de canalizare, costurile de întreținere și curățare a stațiilor de 
epurare întorcându-se tot în buzunarul consumatorului casnic. 

• Poluează apele formând o peliculă la suprafața apelor, ceea ce oprește oxigenul să ajungă la 
viețuitoarele și plantele din apă. 

• Poluează solul, care are nevoie de ani de zile pentru a se regenera și a redeveni productiv. 
Uleiul alimentar uzat poate fi însa o resursă regenerabilă folosită în mod special pentru 

fabricarea biocombustibililor, constituind o alternativă viabilă plantelor cultivate în mod special și 
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care ocupă mari suprafețe agricole. Dintr-un litru de ulei alimentar uzat se pot obține 900 de mililitri 
de biodiesel, iar din produsul secundar se poate produce săpun natural.  

Elevii școlii noastre împreună cu parinții și cadrele didactice au strâns 830 litri de ulei uzat în 
primul an si 650 l în urmatorul an. 

În demersul nostru partenerul, VHBG Recycling Group SRL ne-a pus la dispoziție recipiente 
în care am colectat uleiul ce a fost preluat și transportat. 

Acțiunea s-a desfășurat și sub forma unui concurs, iar elevul care a predat cea mai mare cantitate 
de ulei a fot premiat cu o tabletă de către firma parteneră. De asemenea, pentru inițierea programului, 
școala noastră a primit un premiu din care am achiziționat materiale didactice pe care le folosim la 
orele de geografie. 

Deoarece ne propunem formarea unei conştiinţe şi a unei gândiri ecologice pe termen lung dar 
si să aducem schimbări pozitive în societate și în mediu, am extins acțiunea noastră și în anii școlari 
urmatori dorind sa devină o activitate permanentă. Dacă programul noastra vă inspiră, vă asteptam, 
cu drag, să vă alăturați acțiunii noastre! 

 

Bibliografie: 

-www.green-report.ro 

-https:/stirileprotv.ro/ 

-http://natciv.ro 

-http://www.uco-romania.com  

-https://romania.auchan.ro/ro/continut/proiectul-de-colectare-si-reciclare-a-uleiului-uzat 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare 
în învățământul online 

 
Oțel Georgiana - Mihaela 

Grădinița cu P. P. Dr. I. Rațiu, Turda 
 

 
 “Sa nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasă lume nu va mai exista când ei 

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

Alături de activitățile de învățare, ca formă principală de organizare a procesului de învățământ, 
în educarea copiilor  sunt folosite și alte forme de activități, organizate de instituția de învățământ sau 
alte instituții extrașcolare, al căror rol este de a contribui la dezvoltarea multilaterală și armonioasă a 
personalității copiilor. 

Aceste activități sunt complementare educației formale și prezintă avantajul că uneori satisfac 
mai bine interesele copiilor, desfășurându-se într-un cadru mult mai relaxat și în alt mediu decât cel 
școlar, cu care sunt atât de familiarizați sau în care s-ar putea simți încorsetați. 

Activitățile extrașcolare contribuie semnificativ la îmbogățirea bagajului de cunoștințe al 
copiilor, la dezvoltarea deprinderilor și priceperilor acestora, a unor trăsături de voință și de caracter, 
la stimularea aptitudinilor și înclinațiilor realizate în cadrul activităților din clasă. 

În acest context, valorificarea potențialului informativ-formativ al acestora este esențială atât 
din punct de vedere al dezvoltării copilului, cât și din punct de vedere al dezvoltării sistemului de 
învățământ în ansamblu. 

Chiar dacă am fost luați prin surprindere și am fost puși în fața unor situații de predare diferită, 
o predare online, nu trebuie să neglijăm activitățile extrașcolare deoarece acestea îi oferă copilului 
experiențe noi de învățare, îl fac mai responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru 
viitor. 

Exemple de activități extrașcolare în învățământul online:  

* Vizitele online la muzee, expoziții, locuri istorice - organizarea unor tururi virtuale, acestea  
constituie un bun mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului 
nostru, dar și ale altor popoare. Aceste activități sunt foarte bine venite pentru preșcolari, deoarece o 
vizită reală presupune un efort mult mai mare, atât din partea cadrelor didactice și a copiilor, cât și 
din partea părinților, organizarea unui număr mare de copii de vârstă preșcolară pentru o excursie 
îndepărtată nu se poate realiza întotdeauna, însă un tur virtual este cu siguranță mult mai accesibil la 
această vârstă. 

* Vizionarea  online a unor emisiuni muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive. 
Acestea stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, poezie, pictură, 
sport. 

* Serbările și festivitățile - diferite montaje video. Chiar dacă învățământul se desfășoară online, 
trebuie să ținem cont de evenimentele importante din viața copiilor și a părinților. Din punct de vedere 
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej. În contexul online, acestea se pot desfășura puțin mai dificil și 
doar dacă părinții sunt cu adevărat implicați în educația copiilor. Pentru desfășurarea unei astfel de 

241



serbări sau festivități copiii își primesc rolurile sau poeziile, le învață alături de părinți, care îi și 
filmează atunci când sunt pregătiți, iar mai apoi trimit filmările cadrului didactic, acesta realizează un 
montaj pe care în vor viziona împreună în cadrul unei întâlniri online, dar îl vor și primi acasă drept 
amintire. 

Din păcate, acest învățământ online ne limitează și în ceea ce privește activitățile extrașcolare, 
dar cel mai important limitează socializarea între copii, crearea si consolidarea unor relații puternice.  

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Acestea produc bucurie, 
facilitează acumulate de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practiv, operațional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 
conform naturii sale. Copiii se autodisicplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun unor 
reguli și își asumă unele responsabilități. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate  posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal, și 
anume, pregătirea copilului pentru viață.  

Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și 
resurselor de care dispune clasa de elevi și foarte important de legătura cu părinții, care sunt parteneri 
în educație. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. Înv. Primar Otomega-Dumitru Ana                                                                      
Școala Gimnazială “Kadar Marton” - Pănet 

 

Educația extrașcolară este la fel de importantă ca și educația curriculară realizată în procesul de 
învățământ, ea ajută la îmbunătățirea performanței elevilor în școală, dar și în afara ei, îl pregătește 
pe elev pentru viață. Mulți factori acționează pozitiv sau negativ asupra dezvoltării copilului în timpul 
său liber, personalitatea copilului fiind influențată și de acest tip de educație. Dascălii trebuie să-i 
formeze pe copii intelectual, fizic și socio-afectiv pentru o cât mai ușoară integrare în societate.  

În anul 2020 pandemia nu ne-a ajutat să desfășurăm activități extrașcolare, dar în acest an am 
reușit să desfășurăm activități  extrașcolare ținând cont de distanțarea socială și normele sanitare în 
vigoare. Împreună cu Fundația Noi Orizonturi am desfășurat programul “Viața la țară”, un program 
care are ca scop cunoașterea și valorificarea plantelor medicinale specifice zonei. Elevii au explorat 
zona identificând plantele medicinale din jur. Ei au învățat cum să le culeagă responsabil și 
regenerativ și care sunt proprietățile curative ale plantelor. Copiii au construit suporturi pe care le-am 
folosit pentru a usca plantele culese. Elevii s-au bucurat de activități în aer liber și au descoperit cu 
alți ochi natura înconjurătoare. 

Activitățile extra curriculare organizate de școală au conținut cultural, artistic, spiritual, 
științific, aplicativ, sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea 
comunității locale, și completează procesul de învățare. Vizitele la muzee, expoziții, monumente și 
locuri istorice, case memoriale  constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice 
și istorice ale poporului nostru. Se pot organiza activități extrașcolare cu elevii unei clase sau cu elevii 
mai multor clase sau chiar școli cuprinzând cunoștințe din diferite domenii: artă, știință, sport.  

În timpul activităților extra curriculare cadrul didactic poate descoperi aptitudini, talente, 
stimulează creativitatea elevilor în diferite domenii. 

Aceste activități sunt programate din timp spre exemplu: în săptămâna ”Școala Altfel”, sau cu 
ocazia diferitelor sărbători și iau forme variate. 

- vizionarea în grup a unor spectacole muzicale, piese de teatru de păpuși;  
- excursii, drumeții; 
- plimbări în parc; 
- serbări; 
- concursuri; 
- organizarea de diferite târguri cu exponate realizate de către elevi în cadrul orelor de arte și 

abilități practice: Târgul de mărțișor, Târgul de Crăciun, Târgul de Paște etc. 
- vizită la diferite muzee, la diferite fabrici (de pâine spre exemplu) sau instituții ale statului 

cum ar fi: Poliția, Pompierii, fiind activități instructive, utile și mai ales atractive pentru elevii claselor 
primare. 

Activitățile extrașcolare bine pregătite le oferă destindere, recreere, voie bună, stârnesc interes 
și curiozitate, bucuriile atmosferei de grup, generează relații de prietenie și ajutor reciproc. Copii 
învață mai ușor intrând în contact direct cu obiectele naturale, observând fenomenele din natură, 
învață să folosească surse informaționale diferite, învață să se autodisciplineze supunându-se regulilor 
unui joc, asumându-și responsabilități în cadrul activităților extrașcolare .  

Drumețiile îi ajută pe copii în cadrul orelor de abilități practice ei redând realitatea cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, totodată putând culege diferite materiale pe care le folosesc pentru a 
realiza colaje pe diferite teme, sau pentru a întocmi diferite colecții ( spre exemplu se pot colecționa 
pietricele, frunze). Prin aceste activități școlarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față 
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de natură, față de om si realizările sale. Activitățile extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la 
educația morală și estetică a copiilor.  

Vizionarea unor spectacole folclorice îi pun în legătură pe copii cu obiceiurile și tradițiile 
poporului român, costumele populare, instrumente muzicale. Operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale științei 
și culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni și  rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecțiilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente atractive pentru elevi. Acestea dau 
posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învățat la școală, să deseneze diferite aspecte, să 
interpreteze în mod creativ compoziții proprii. 

În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el în primul rând o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu copii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativității copiilor. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

 
Păcurar Alina                                                                                                                          

Școala Gimnazială Lucian Blaga Satu Mare 

 
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.  

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 
schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență.  

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educaţiei.”  

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator 
conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni 
de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie.  

Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 
Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, 
participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire. 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 
procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 
digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 
multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 
copiilor acces la o educație de calitate. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, 
modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A 
existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme 
operaționale, dar și viziuni unitare. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate.  
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Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa 
unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila 
administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Cercetările realizate în ultimii  ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la 
îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.  

Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-
o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea 
elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Școala on-line ar putea deveni un sistem funcțional, care să rezolve problemele din sistemul 
românesc de educație. 
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COMUNICAREA AUGMENTATIVĂ ȘI ALTERNATIVĂ                                                    
ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

 

Prof. Padurariu Andreea                                                                                                  
C. S. E. I. Nr. 2 Comanesti 

 
În condiţiile tulburărilor din spectrul autist (TSA) deficitele de natură socio- comunicativă au 

un impact puternic negativ, atât asupra calităţii vieţii acestor indivizi, cât şi a familiei de apartenenţă. 
Cu toate acestea, “enigma” autismului rămâne o provocare pentru cercul lumii ştiinţifice, a 
profesorilor dar şi părinţilor, suscitându-le interesul în a identifica modele, strategii, mijloace şi 
metode adecvate. În aceste condiţii, metodele alternative şi augmentative de comunicare (AAC) par 
a fi o soluţie eficientă şi viabilă în rezolvarea acestor deficite, predominant în situaţiile în care 
intervenţia este demarată încă de la cele mai fragede vârste.  

Lucrarea intitulată ,,Comunicarea augmentativă și alternativă în terapia tulburărilor de limbaj” 
abordează un subiect de o mare actualitate la nivel naţional şi internaţional. Aceasta este orientată 
predominant pe stabilirea gradului de eficienţă a metodelor aflate în cercetare, care urmăresc 
dezvoltarea unor competenţe de comunicare funcţionale menite să faciliteze o bună integrare a 
copilului în medii şi contexte diferite.  

Efortul de recuperare a limbajului verbal în intarzierile copiilor cu dizabilitati neuro-psiho-
motorii în practica logopedică, poate fi îmbunătătit prin implementarea tehnicilor de comunicare 
nonverbală augmentativă. Se prezintă acest multisistem de componente integrate neverbale - gestuale, 
pictografice sau electronice - menit sa largeasca limbajul oral-rezidual. În cazul in care acest sistem 
nonverbal suplineste complet limbajul oral care lipsește, intalnim comunicarea alternativă.Tehnicile 
de comunicare augmentativă se adreseaza subiecților cu autism, întarziere psihica severa, boli 
genetice, infirmitate motorie cerebrala. Intotdeauna, acestea vor avea ca obiectiv recuperarea, în cea 
mai mare masură posibil, a limbajului verbal. Din punctul de vedere al mijloacelor folosite, se 
delimiteaza doua categorii - comunicarea augmentativa nemijlocită si cea mijlocită.  

Caracterul interdisciplinar al subiectului abordat acoperă domeniul psihopedagogiei speciale, 
cu conotaţii în sfera domeniului educaţional, a evaluării şi intervenţiilor, a psihologiei limbajului şi 
comunicării, a dezvoltării atipice a copilului sau a psihologiei cognitiv-comportamentale, în situaţii 
critice de disfuncţionalitate a procesului de comunicare. 

Menit să oferă lucrării o structură comprehensivă, materialul informaţional a fost structurat în 
două secţiuni clar delimitate dar între care există o strânsă relaţionare, fiecare dintre acestea abordând 
în capitole distincte, informaţiile relevante subiectului pus în dezbatere. În completarea acestora, 
capitolul destinat concluziilor are rolul de a sintetiza principalele aspecte analizate în cadrul cercetării 
şi implicit eficienţa abordărilor praxiologice utilizate pe parcursul derulării acesteia.  

Rezultatele obţinute de-a lungul perioadelor de intervenţie prin analizarea şi interpretarea 
datelor preponderent calitativ dar şi cantitativ oferă formularea unor concluzii asupra cercetării. 
Analiza atentă a evoluţiei fiecărui copil studiat în parte semnalează o modalitate diferenţiată şi 
individualizată, de achiziţionare, dezvoltare şi consolidare a abilităţilor de comunicare în funcţie de 
particularităţile fiecărui copil, de specificitatea şi complexitatea intervenţiei, a calităţii experienţelor 
de comunicare şi de învăţare, a mediilor şi contextelor de interacţiune şi nu în ultimul rând, a gradului 
de implicare al familiei şi de acceptare a sistemelor AAC din partea acestora. 
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Plecând de la comportamentele şi abilităţile de comunicare pe care copilul le deţine, interesele 
sale faţă de anumite aspecte (unele dintre ele chiar bizare), precum şi punctele forte ale acestuia, se 
recomandă o evidenţă clară a planificări şi monitorizării noilor achiziţii, precum şi generalizarea 
acestora în situaţii şi contexte cât mai variate. Lipsa informaţiilor cu privire la particularităţile 
procesului de comunicare şi limbaj al copiilor cu TSA, dar şi a metodelor, strategiilor şi mijloacelor 
specifice de intervenţie la acest nivel pot determina erori în abordarea terapeutică, în decodarea 
mesajelor transmise de către copil, dar şi a expectanţelor nerealiste în ceea ce priveşte performanţele 
şi abilităţile de comunicare şi relaţionale ale copilului cu tulburări din spectrul autist. 

În consecinţă, este deosebit de importantă încurajarea oricărei iniţiative de comunicare a 
copilului, chiar dacă mai ales în faza incipientă intervenţiei dar şi mai târziu, mesajul este greu de 
decodat de către interlocutor. În acest sens, au fost constatate în cadrul observaţiilor sistematice 
realizate la nivelul cercetării, comportamente precum: cel provocator (agresivitate, tantrum-uri etc.), 
comportament autostimulativ (învârtirea în jurul axei corpului, legănatul, joc vocal stereotip, 
comportamente stereotipe şi repetitive) sau utilizarea neologismelor („cuvinte” ce au semnificaţie 
doar pentru copil sau cei foarte familiarizaţi cu limbajul acestuia).  

În pofida faptului că, cea mai mare parte a populaţiei percepe acest tip de comunicare ca fiind 
nefuncţională, experienţa ne-a demonstrat contrariul. Prin realizarea unor analize funcţionale a 
comportamentelor provocatoare, dificile sau dezaptative, copilul încearcă să transmită celorlalţi 
mesaje cu privire la: (1) starea de disconfort pe care o resimte în momentul în care rutinele sunt 
încălcate; (2) refuzul de a se implica în sarcinile de lucru care-l suprasolicită sau nu-i trezesc interes; 
(3) solicitarea de a obţine ceva (lucru, jucărie, aliment, activitate); (4) de a primi atenţie sau asistenţă; 
(5) stimulare senzorială sau o combinaţie a acestora. Astfel, odată identificată funcţia sau semnificaţia 
comportamentului se poate interveni asupra acestuia oferind copilului alternative de comunicare mult 
mai convenţionale şi mai uşor de decodificat de către cei din jur.  

În caz contrar, dacă copilul nu primeşte nici un răspuns la tentativele sale de comunicare, acesta 
îşi va pierde motivaţia faţă de procesul de comunicare, iar ca efect a stări de frustrare pe care o resimte 
şi a incapacităţii de a se face înţeles, comportamentul provocator poate creşte ca intensitate şi 
gravitate. 

Implicarea redusă a familiei în procesul de terapie al copilului, aspect sesizat în cazul a doi 
participanţi, a avut efecte negative asupra evoluţiei acestora. 

Odată cu dobândirea competenţelor de comunicare funcţională prin mijloace AAC şi/sau limbaj 
verbal această categorie de manifestări a fost redusă în mod semnificativ începând cu stadiul 
comunicării convenţionale, aspect sesizat la nivelul întregului lot de participanţi. În acord cu aceste 
aspecte prezentate cea de a patra ipoteză a cercetării este confirmă, mai precis dobândirea unor 
abilităţi AAC determină reducerea semnificativă a frecvenţei de utilizare a comportamentelor 
provocatoare în cazul copiilor cu TSA de vârstă școlară 
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Proiecte extrașcolare online 

 

Prof. Înv. primar PĂDURARU MONICA CECILIA                                                
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAȚI 

 
Educația nu se rezumă doar la cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu, dar și la 

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

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educația extrașcolară îi va ajuta pe cei mici să își valorifice timpul într-un mod benefic, 
constructiv și educativ. 

Scopul acestor activități extrașcolare este de a-i învăța pe copii să interacționeze mai ușor cu 
persoanele din jur, să își exprime sentimentele și trăirile. Aceste activități au rolul de a dezvolta 
competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în 
grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente 
punctul de vedere și de a critica constructiv – toate acestea fiind necesare oricărui om pentru reușita 
în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru 
a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

 
Dintre caracteristicile activităţilor extraşcolare, menționez că: 
 
• în funcţie de sursă,  înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii) 

• au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987) 

• depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală –  familie  – comunitate. 
   Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 

extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală 
–   familie  – comunitate: „sunt  parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de 
familii şi colegi.” 

• oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar provocarea a fost 
foarte mare atât pentru noi, cadrele didactice, cât mai ales pentru copii. 

Un exemplu de bună practică în ceea ce privește activitățile extrașcolare la care m-am oprit și 
pe care l-am realizat cu ajutorul instrumentului web 2.0, Padlet, activitate desfășurată sub forma unui 
proiect pe care l-am denumit ”SĂRBĂTORI PASCALE” desfășurat cu elevii mei în perioada 25-29 
aprilie 2021, materialul poate fi vizualizat accesând linkul următor  

https://padlet.com/pmonicacecilia/g54n34fmvcw4f1t7 .  
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Elevii au avut de căutat informații legate de datini și obiceiuri păstrate din străbuni la această 
sărbătoare mare a creștinătății, au avut de fotografiat diverse ornamente folosite la masa Pascală și de 
postat pe padlet și au avut de atașat o descriere a ceea ce fac ei în săptămâna mare, cum se pregătesc 
pentru Paști.   

 

 
 
 
Bibliografie/webografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002; 
2.  Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. https://padlet.com/pmonicacecilia/g54n34fmvcw4f1t7 
4. http://www.sellification.org/traineri/  

  

250

https://padlet.com/pmonicacecilia/g54n34fmvcw4f1t7
http://www.sellification.org/traineri/


 

Activitățile extrașcolare în grădinița de copii 
 
 

Profesori învățământ preșcolar: Marian Violeta – Nicoleta 
Pădureanu Cristina 

Grădinița cu program prelungit nr. 53 Constanța 
 
 
"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze." 
Maria Montessori - "Descoperirea copilului" 

 
Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

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

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi 
conţinut specific, este în mod natural complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, ateliere on-line, vizionarea pieselor de teatru on-
line, concursuri de desen sau recitaluri online etc... 

Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a 
crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
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• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ; 

• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 
În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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ACTIVITĂȚI ONLINE 

 

Prof. Pagnejer Iulia Claudia,                                                                                        
Grădinița 196, București 

 
Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe 
altele, ce ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți 
profesori și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje 
clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece 
programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi 
metode de predare.  

Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă 
și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția 
și poate încuraja înșelăciunea. Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una 
dintre abilitățile de bază ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. A 
avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, volumele 
de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste 
cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii  învață cum să folosească noile 
media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 
Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 
pentru educație. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de 
tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să 
ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească 
bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii, cât și 
profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală 
sau profesională. 

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți. În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare 
foarte mare. Am încercat să folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul 
cărora am încercat să desfășurăm activități instructiveducative încât să atingem obiectivele propuse 
pentru această perioadă. Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, 
laptopului, etc. de fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile 
pentru joc; să pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate 
de poveste; etc.)  
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Noi,profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe 
aplicații și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de 
evaluare. La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt 
aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 
Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de 
tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului 
copilului pe bază de date și fapte concrete.  

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 
personale. Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 
ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 
instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 
grupa/clasa noastră. Ar trebui să instruim în primul rând părinții pentru folosirea acestor platforme, 
să fie pregătiți pentru orice eventualitate . 

Concluzii: 

S-au putut expune cateva idei, ȋnsǎ cu toții știm cǎ internetul este foarte util ȋn ȋnvǎțare, atȃt a 
celor mici, cȃt și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivǎ, iar pentru cei mari trebuie sǎ 
existe o motivație puternicǎ pentru a o utiliza ȋn mod eficient.  
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METODE MODERNE APLICATE LA GRĂDINIȚĂ 

 
 

Prof. înv. preşcolar Pal Regina, Grădinița cu PN Gioseni, Bacău 
Școala gimnazială ,,Ion Strat” Gioseni, Bacău 

 
 
Abordarea modernă a actului educaţional, ca urmare a schimbărilor rapide ale societăţii, noile 

modele de curriculum, deşi diferite ca mod de abordare şi concepţie, trebuie alese şi adaptate 
contextului social, economic, cultural.  

 

Metodologia actuală se orientează în direcţia stimulării creativităţii elevilor, ce are la bază 
imaginaţia, dublată de motivaţia, implicarea conştientă în propria formare, dar şi un puternic efort 
voliţional. 

 

Complexitatea procesului de învăţare, apariţia diferitelor moduri de organizare a învăţământului 
(şcolile active), au impus utilizarea de către dascăl a unei diversităţi de metode. Astfel, metodele 
tradiţionale au fost reevaluate şi adaptate în funcţie de necesităţi şi evoluţia ştiinţei căci modul nou 
de reorganizare a învăţământului s-a dovedit a fi eficient, însă solicită mai mult timp.  

 
Drumul lung al învăţării parcurs de elev este necesar a fi susţinut prin metode pe care cadrul 

didactic trebuie să le aleagă cu tact şi inspiraţie, transferând accentul ,,nu atât pe însuşirea de 
cunoştinţe, cât mai ales pe învăţarea de metode şi tehnici de învăţare şi muncă intelectuală, de 
identificare, de regăsire şi de utilizare a informaţiilor, de analiză, sinteză şi de prelucrare a acestora, 
în sfârşit pe învăţarea de metode şi de tehnici de creativitate, de dezvoltare a informaţiei şi de creare 
de noi semnificaţii”. 

 
Metodele didactice activ-participative pun accentul pe învăţarea prin cooperare, încurajând 

comportamentul activ, elevul fiind capabil de a emite opinii, aprecieri asupra fenomenelor studiate. 
 
Elevul este orientat în a învăţa ceva nou, iar acest ,,nou” presupune a învăţa conştient şi nu 

mecanic, înţelegând sensul informaţiilor transmise şi legându-le de cele anterioare: ,, cel ce învaţă 
trebuie să rearanjeze o serie de date, de informaţii, să le integreze în cunoştinţele sale anterioare şi să 
reorganizeze ori să transforme această combinaţie integrală în aşa fel încât ea să poată produce 
rezultatul final dorit, în mod obişnuit o nouă noţiune sau o nouă propoziţie” (J. Bruner, 1996, p.49). 

 
Abordarea modernă a învăţământului nu presupune renunţarea la metodele tradiţionale, ci 

adaptarea acestora la particularităţile elevilor şi îmbinarea cu strategiile inovative. 
 
Aşa cum sublinia Cerghit, ,,creaţia presupune reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă 

în instituţie”. Prin urmare, asigurarea unui climat pozitiv, a unor condiţii de muncă propice din punct 
de vedere a al materialelor şi mijloacelor didactice folosite, asociate cu aplicarea unor strategii de 
management educaţional eficient, asigură un deplin succes al actului educaţional. 

 
Vorbind despre necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice, Ion Cerghit afirma: 

,,Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid.....creaţia în materie de 
metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în 
instituţiile şcolare”. 
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Astfel, este educată gândirea centrată pe analiza şi evaluarea unor soluţii posibile într-o situaţie 
dată, pe baza argumentelor, gândirea critică, printr-o serie de metode interactive (metoda 
Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul etc). 

Profesorul este cel care trebuie să aibă o concepţie inovativă privind metodologia instruirii şi 
evaluării, să coopereze cu elevii, să fie el însuşi un model de educaţie în scopul asigurării unui 
învăţământ de calitate. Noul sens al educaţiei, relaţia autoritate – libertate, trebuie foarte bine înţeles 
şi aplicat în procesul de predare – învăţare-evaluare şi în rezolvarea unor situaţii noi în procesul 
educaţional şcolar. 

 
De asemenea, foarte important este ca în cadrul obiectului de studiu, conţinuturile să fie bine 

organizate (clare, logice), pentru a putea fi utilizată cu succes învăţarea prin cooperare, stimularea 
gândirii critice prin metodele interactive aplicate, în scopul unei învăţări eficiente. 
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1. Cerghit, Ioan, (1997), Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 
R.A., Bucureşti. 

2. Mureşan, Pavel, (1990), Învăţarea rapidă şi eficientă, Editura Ceres, Bucureşti. 
3. Păcurari, Otilia, (coord.), (2003), Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucureşti. 
 
 
 
  

 
 

  

256



 

Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 
P. î. P. Pălici Ana-Maria                                                                                                     

Școala Gimnazială ,, Mihai Viteazul’’, Alexandria 

 
Desfășurarea unor activități extrașcolare în această perioadă este o provocare atât pentru cadrele 

didactice, cât și pentru părinți. Este bine cunoscut faptul că principiile pedagogice au fost devansate 
de cele sanitare, iar noi, cadrele didactice, suntem nevoite să avem grijă ca acest ecart să nu se 
mărească.  

În acest sens, am venit cu propunerea desfășurării unor activități extrașcolare în format online, 
activități care să-i țină implicați pe elevii mei într-o învățare continuă.  

Utilizarea formatului digital în scop academic îi menține pe copii într-un ritm intens, iar 
desfășurarea unor activități extrașcolare în acest format întărește rolul pe care acestea îl au în formarea 
personalității elevilor, dar și în dezvoltarea anumitor competențe care să ajute la succesul lor și la 
dezvoltarea lor armonioasă la nivel social. 

Scopul principal care m-a ghidat în gândirea unor astfel de activități a fost cel care să-i 
determine pe elevi să-și descopere noi talente/ pasiuni, dar și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Activitățile extrașcolare/extracurriculare interesante îi vor menține activi și curioși și le vor 
dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător. 

Chiar dacă în această perioadă de izolare locațiile fizice au fost/sunt închise, copiii continuă 
explorarea în online, alături de propunători care adaptează curricula pentru noul format. 

În cadrul grupului nostru format din profesor, elevi și părinți, comunicarea a devenit mai 
eficientă și mai calitativă pe măsură ce am desfășurat activități extrașcolare. 

Desfășurarea unor activități culinare a determinat dezvoltarea unor abilități de muncă în echipă, 
deoarece elevii mei au avut ocazia de a lucra împreună cu părinții, de acasă, la pregătirea unor 
preparate simple. Activitatea a avut ca scop respectarea regulilor igienico sanitare și a celor de 
protecția muncii. Activitatea extrașcolară s-a bazat și pe alte competențe dezvoltate în cadrul orelor 
de matematică (folosisea instrumentelor de măsură, a unităților de măsură), arte (modelarea unui aluat 
în diferite forme) și comunicare ( descrierea proprietăților aluatului, a gustului, mirosului).  

Deoarece desfășurarea unor evenimente artistice și culturare era un obicei frumos pe care nu 
am vrut să-l abandonăm, am realizat cu elevii abonamente în vederea vizionării unor piese de teatru 
online, după care am realizat întâlniri în spațiul virtual, întâlniri care ne-au dat ocazia să ne exprimăm 
opinii vis-a-vis de personaje, întâmplări, fapte.  

Teatrul (personajele, întâmplările ) i-a ajutat pe cei mici să înțeleagă principiul conform căruia 
judecăm ideea, nu persoana, avem voie să nu fim de acord cu o idee, doar dacă avem argumente prin 
care să susținem contrariul. 

Activitățile extrașcolare desfășurate în această perioadă au avut un impact pozitiv în plan 
cognitiv, dar mai ales în plan social și emoțional. 
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Activitățile extracurriculare – un alt mod de a învăța 

 
Prof. Paloș Claudia Daniela 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

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

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

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

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

 
Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 

extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar - IONELA VICUȚA PANĂ 
Grădinița SFÂNTA LUCIA - Craiova 

 
 
O activitate extracurriculară este o activitate, realizată de elevi sau studenți , care se află în afara 

domeniului curriculumului normal al învățământului școlar sau universitar.Educaţia extracurriculară 
are un rol important în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare are 
ca scop identificarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. 

Activitățile extracurriculare sunt un element vital în dezvoltarea oricărui copil, bazându-se 
adesea pe lecții care încep în timpul orelor de școală.Întreprinderea de activități extracurriculare are 
beneficii foarte variate care ating multe aspecte ale dezvoltării unui copil.În mod fundamental, 
activitățile extracurriculare permit copilului să învețe ceva de care ar putea sta cu ei pentru o viață. În 
mod direct, această abilitate ar putea fi baza unui hobby sau a unei pasiuni.Totul, de la practicarea 
sporturilor pana la învățarea unui instrument, s-ar putea transforma in ore petrecute făcând ceva de 
care se bucură. Dincolo de aceasta, activitățile extracurriculare insuflă abilități cheie și trăsături de 
personalitate care pot fi utile în diferite aspecte ale vieții.  

Folosind aceleași exemple, sportul este esențial pentru dezvoltarea abilităților de lucru în 
echipă, de conducere și de rezolvare a problemelor. Un instrument muzical necesită perseverență, 
coordonare mână-ochi și, mai presus de toate, creativitate.Prin natura multor activități 
extracurriculare copilul dumneavoastra va interactiona cu alți copii într-un cadru social. Departe de 
clasă, este o oportunitate bună pentru ei să cunoasca alti copii cu interese asemănătoare. Acest lucru 
le oferă o șansă de a-și dezvolta abilitățile sociale, de a lega noi prietenii și de a deveni mai încrezător 
in ceea ce priveste comunicarea în grupuri.Activitățile extracurriculare pot ajuta, de asemenea, la 
dezvoltarea stimei de sine și a încrederii. Este îmbucurător atunci când reușim în ceva ce ne place, 
mai ales după ce am muncit din greu pentru a realiza acest lucru. Stima de sine este un aspect esențial 
pentru sănătatea mintală pozitivă și bunăstarea copilului. 

Activitățile extracurriculare oferă, de asemenea, copiilor un instrument excelent prin care să 
învețe abilități importante de gestionare a timpului. Prin sarcina de a echilibra viața școlară și si o 
activitate in afara orelor de curs, elevii vor începe să pună bazele pentru competențe care le vor aduce 
beneficii în etapele ulterioare ale educației lor și în etapele pe care le vor urma după educația școlară. 
Activitățile extracurriculare demonstrează, de asemenea, că copilul dumneavoastră are interese 
variate și o curiozitate de a învăța dincolo de sala de clasă tradițională. Cele mai multe activități 
extracurriculare au fost intrerupte în primăvara anului 2020.  

Unele scoli nu au început încă noul an școlar fizic, iar cele care au inceput fizic sunt expuse 
riscului de a se închide din nou pe baza situatiei comunitare privind pandemia. Cu toate acestea, 
activitățile extracurriculare rămân importante atât pentru sănătatea mentală și emoțională și pentru 
CV. Ce activitati extracurriculare sunt disponibile pe timpul pandemiei? Răspunsul – activități 
extracurriculare in mediul online.Și care sunt beneficiile continuării activităților extracurriculare 
online în timpul acestei pandemii? Copilului dumneavoastră ii va crește optimismul, reziliența și 
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sănătatea mintală pozitivă pentru a-l ajuta să treacă peste aceste restricții si schimbări care au avut loc 
din cauza pandemiei. 

Pandemia se va încheia în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să facem 
în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19 în sine. Este foarte 
important ca in aceasta perioada copiii sa fie îndrumați spre a alege o cale pozitivă de creștere 
personală prin activități extracurriculare online. 

Bibliografie: -didacto.ro 

  

261



 

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
Pană Raluca-Tatiana                                                                                                         

Şcoala Gimnazială Comuna Pănătău şi Şcoala Gimnazială Comuna Căneşti                 
Comuna Pănătău şi Comuna Căneşti, judeţul Buzău 

 
Trecerea, odată cu începutul pandemiei, la învățământul online, a însemnat o adaptare a tot ce 

presupune actul educațional la mediul online. Astfel, nu doar orele de curs au trecut în mediul online, 
ci și activitățile extrașcolare, ședințele cu părinții, serbările. 

 
Activitățile extrașcolare, cu multitudinea obiectivelor și complexitatea acestora, au suferit cele 

mai multe modificări și adaptări, creând noi condiții de învățare, de organizare, de desfășurare și de 
evaluare. Necesitatea și importanța desfășurării lor nu s-a diminuat, ci a crescut, reprezentând relaxare 
și o modalitate de a evita sau micșora consecințele negative pe care pandemia le are asupra 
personalității, a stării elevilor. 

 
Desfășurarea activităților extrașcolare în mediul online a însemnat o adaptare a elevilor la 

acesta. Dacă fizic puteau să colaboreze foarte ușor în vederea desfășurării, în mediul online 
colaborarea e mai dificilă; la fel și realizarea activităților care  presupun cooperare.  

 
În cadrul acestor activități cooperarea se realizează în momentul realizării lor și presupune doar 

o asamblare a ceea ce fiecare a realizat individual, cu materialele, ideile pe care le-a ales. 
Reprezentative, în acest caz, sunt jocurile de tip puzzle sau cele care presupun construirea de texte. 
Prin activități de acest tip elevii își dezvoltă personalitatea în plan individual, imaginația și disciplina.  

 
Rolul profesorului în realizarea activităților online este diminuat, fiind mai greu de urmărit 

activitatea fiecărui elev în parte; pozele, filmulețele audio-video, care sunt dovezi ale realizării 
activității, constituie și evaluarea activităților. Ar trebui să existe și o interevaluare a produselor 
realizate de către elevi, în acest mod ei având ocazia să colaboreze mai mult în mediul online în cadrul 
acestor activități.  

 
În activitățile online profesorul poate determina dezvoltarea creativității elevilor prin 

propunerea tematicilor activităților, elevilor revenindu-le sarcina să dea titlurile activităților și 
modalitatea în care se vor desfășura. Profesorul ar trebui să propună acele tipuri de activități care să-
i ajute pe elevi să depășească consecințele negative ale învățării la distanță și care să-i ajute în viitor 
sau în activitățile școlare.  

 
Aceste activități sau mai precis prezentarea dovezilor desfășurării lor le dă posibilitatea să-și 

exerseze aptitudinile digitale. Spre exemplu, în cazul celor cu caracter artistic și nu numai, elevii 
trebuie să se filmeze, să realizeze filmulețele audio-video, să le asambleze. De asemenea,   evaluarea 
activităților realizate de colegi reprezintă o altă modalitate de a-și exersa competențele digitale.  

 
În concluzie, am putea spune că beneficiile activităților extrașcolare online le completează pe 

ale celor cu prezență fizică, dar și pe ale orelor obișnuite.   
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE, 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

prof. VIORINA PANAIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POENARI, JUD. GIURGIU 

 
 
În cristalizarea personalității elevilor, activitățile extrașcolare au un rol bine determinat, 

deoarece aceste demersuri educative contribuie la formarea caracterului, facilitează integrarea 
eficientă și activă a copiilor în colectivitate, cultivă aptitudini, talente, un stil de viață civilizat, 
stimulează comportamentul creativ. 

Activitățile extrașcolare antrenează elevii în activități variate, bogate în conținut, stimulează 
interesul pentru activități socio-culturale, formează o atitudine pozitivă față de învățare, contribuind 
la progresul școlar, valorizează aptitudinile elevilor, au un caracter practic și angajant, dezvoltă 
copiilor un sistem de relaționare cu colegii sau comunitatea.  

În acest an școlar, coordonez activitatea la clasa I și, chiar dacă sunt mici, elevii mei au 
participat la câteva proiecte extrșcolare, printre care enumăr: “Prietenia – o valoare comună”, 
“Harta Reciclării”, “Istoria r(omului) de lâng noi”, “World’s largest lesson”. 

Proiectul “Prietenia – o valoare comună”, a fost organizat de Centrul Internațional pentru 
Educație în parteneriat cu școli din Turcia, Macedonia de Nord, Grecia și Italia și a avut ca scop  
“dezvoltarea și consolidarea competențele cheie ale elevilor din învățământul preuniversitar prin 
promovarea creativității, colaborării și cooperării cu părțile interesate din comunitățile locale și din 
străinătate”. 

Activitățile proiectului au vizat dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să 
armonizeze relațiile cu sine și cu ceilalți, cu mediul înconjurător, promovarea creativității, a 
colaborării și a cooperării între părțile interesate din comunitățile locale și străinătate, dezvoltarea 
competențelor civice și interculturale ale elevilor din învățământul preuniversitar prin activități 
creative. 

Una dintre activitățile cuprinse în proiect a avut titlul “Pentru noii mei prieteni”, s-a desfășurat 
tradițional, în sala de clasă și a constat în confecționarea de obiecte specifice zonei din care provin 
elevii participanți, având ca tematică prietenia. 

Între prieteni, cu fire nevăzute, se țes relații bazate pe afinități, pasiuni comune, calități prin 
care se atrag, amintiri comune, ajutor reciproc și empatie. Piticii din clasa I au țesut Covorașele 
prieteniei cu fire colorate care să exprime bucuria de a lucra împreună, strădania cu care își 
construiesc prieteniile, dorința de a realiza produse care să îi unească. Au lucrat cu grijă și răbdare, 
fiindcă au dorit să aducă un omagiu doamnelor în vârstă din localitatea noastră, care au excelat în arta 
țesutului și cusutului, de la care au învățat că este vital să ne păstrăm tradițiile, să apreciem și să 
respectăm arta populară. Activitatea a durat 4 ore, în două zile diferite. În prima oră, elevii au vizitat 
expoziția cu obiecte de artizanat pe care am organizat-o cu ajutorul părinților. Au observat tehnica de 
coasere cu acul și fire colorate sau de țesere a ștergarelor, a velințelor, a preșurilor, a iilor sau a fotelor. 
În ora a doua, au urmărit câteva filme în care se prezintă tehnica țesutului și au învățat noțiuni noi, 
precum: război de țesut, vârtelniță, caier, spată, urzeală, suveică etc. Ultimele două ore au fost alocate 
realizării covorașelor. 

O altă activitate, de data aceasta desfășurată online, a fost “World’s largest lesson”, o activitate 
sub egida UNICEF, care a vizat înțelegerea rolului pe care îl pot avea copiii în acțiunile colective 
pentru limitarea schimbărilor climatice, implicarea elevilor în realizarea de activități cu impact redus 
asupra mediului înconjurător. 
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În cadrul activității online, elevii au conștientizat diferența dintre acțiunea individuală și 
acțiunea coelctivă, au operat cu termeni precum cetățenie activă, schimbări climatice, dezvoltare 
durabilă, au urmărit un videoclip impresionant prezentat de Malaya Yousafzai.  

Principala temă a proiectului s-a referit la modalitățile de debarasare corectă a echipamentelor 
de protecție personală folosite în timpul pandemiei Covid 19: măști, mănuși, viziere, șervețele 
antibacteriene, impactul asupra mediului prin aruncarea lor la întâmplare. Copiii au realizat un Plan 
de acțiune colectivă care să conducă la crearea unui sistem de colectare a acestui tip de deșeuri, 
eficient și prietenos cu mediul. 

Activitățile extrșcolare la care au participa elevii clasei I au contribuit la lărgirea orizontului de 
cultură, la îmbogățirea cunoștințelor, la obținerea de produse originale. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

Profesor: PANC GEORGIANA CĂTĂLINA                                                        
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BENZEA, JUDEȚUL BIHOR 

 

 

Un profesor bun este în acelaşi timp un bun pedagog şi un bun specialist, capabil să transmită 
elevilor dragostea şi pasiunea pentru acest domeniu. Adesea încerc să schimb si să înbunătățesc 
materia astfel încât elevii să fie mai interesați. Folosesc fișe de lucru care îmi permit să mă joc. În 
urmă cu câteva zile la clasa a V-a am avut o fișă intitulată:” O călătorie în jurul lumii” reprezentată 
prin globul pământesc, sub forma unui cerc din materia de la geometrie.  

Ce presupunea această călătorie? Utilizând  bilețele pe care erau scrise câteva valori ale unor 
unghiuri,prin tragere la sorți,copiii trebuiau să pornescă dintr-un punct A de pe cerc ,parcurgând tot 
cercul pentru a ajunge de unde au plecat, folosind ca intrument de măsură raportorul. Câstigă acest 
joc primul care “a călătorit” în jurul lumii.  

Adrenalina i-a ținut concentrați și captivanți, orgoliul i-a motivat iar conștiința nu i-a lăsat să 
greșească.Au fost atât de încântați încât bucuria lor s-a transformat în liniște interioară pentru mine 
și în drum spre casă eram  împlinită de meseria pe care o am. Ei au învățat cum să folosească 
raportorul,cum să deseneze corect, să așeze în pozițiile potrivite raportorul,să calculeze măsura 
unghiurilor ,fară a-și da seama că în același timp se joacă. 

De multe ori asociind matematica cu lucuri practice am observat că o pot studia mai bine,de 
exemplu în clasa a 6 a pentru ca elevul să imi recunoască numerele întregi prefer să le spun că ele pot 
fi reprezentate prin temperaturile de pe un termometru.Așa,le este mult mai ușor să compare două 
numere întregi(de exemplu între -3 și + 2 copilul știe că o temperatură pozitivă este mai mare decât 
una negativă)și să folosească operațiile cunoscute.Pe partea de geometrie de multe ori creta colorată 
mă salvează din impas,conturarea planelor se vede mult mai ușor:folosesc și planșe sau diferite 
figurine din plastic,însă acestea sunt metode tradiționale de realizare a activitații profesionale. 

Însă cum tehnologia evoluează, am ajuns să folosesc aplicații în timpul orei de matematică, de 
exemplu Kahoot (https://kahoot.com/), Quizz (https://quizizz.com/), StorryJumper 
(https://www.storyjumper.com/), Wordwall (https://wordwall.net/), https://learningapps.org/, sunt 
doar câteva din cele mai des utilizate de mine. De aceste sunt și mai bucuroși copiii,le place mult mai 
mult decât cele clasice. 

 Exemple de activitati extrascolare 

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

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere.  
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Concursurile scolare online- sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru 
diferite arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a 
elevilor, facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" 
sau Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile 
organizate de catre cadrele didactice in clasa.  

Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, 
ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila 
mult mai usor toate cunostintele.  
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN ON-LINE 

 
Prof. Panea Ludmila                                                                                                              

Liceul “Charles Laugier” Craiova 

 
Activitatile extrascolare au rolul de a dezvolta competete sociale, lucrul in echipa, colaborarea 

si comunicarea in randul copiilor, integrarea în grup, spiritual de initiative, toleranta fata de ideile 
celorlalti, deprinderea de a-si sustine si argumenta punctul de vedere si de a critica constructive. 

 Joacă un rol esențial în formarea personalității, îl ajută pe copil să dobândească aptitudini 
necesare pentru a se descurca. 

Prin intermediul lor copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. 

 
Iata cateva exemple de activitati extrascolare; unele se pot desfasura cu succes  atat fizic cat si 

în online: 
  
1. Participarea la cursurile interesante care-l vor menține activ și curios, și care îi vor 

dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute 
1.a Copii care manifesta curiozitati si inclinatii tehnico-științifice, care sunt pasionati de 

matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii pot continua explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

1.b Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

1.c Dacă în ceea ce privește cursurile de programare activitatea poate continua în mediul online, 
programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care copilul are acces la materialele necesare și 
învață manual tot ce ține de robotică. Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și 
capacitatea de rezolvare a problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să 
programeze roboți 

1.d Copilul poate sa  descarce aplicații pe calculator sau tabletă pentru a înveța noi limbi și 
literaturi străine( clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai 
puțin studiate spaniolă, italiană). Va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază 
în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau 
mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de 
cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

    
2.  Activitati extrscolare  desfasurat in ateliere creative de arte frumoase  
Atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

 Cat timp sta acasa se poate improvizeaza un loc special pentru creație,poate  evada în natură 
sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

Poate descoperi viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de profil, unde poate 
învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool precum lumea lui.     
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3.  Activități extrașcolare de turism virtual  

Pentru asi îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poate alege să viziteze în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

   
4.  Activitati extrascolare desfasurate in cursuri sau ateliere de gătit,  perfecte pe perioada 

carantinei 
 
Lecțiile de nutriție, cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește 

mâncarea și de ce e sănătoasă, îi va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul 
vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.Prin ele coilul este pregatit pentru viata . 

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Cucoş C., „Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti, 2002 
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„ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL” 

 
 

Pante Crina-Daniela 
 
 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la 
şcoală.  

S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi 
cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter 
ocazional şi iau forme foarte variate. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări prin curtea scolii, 
concursuri nationale, locale,judetene,  etc. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

Ei dobândesc o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în 
diferite contexte (în funcţie de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi 
formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre 
anotimpuri.  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 
admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 
insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare 
admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Idei pt alegerea conținutului si desfășurarea activităților online pt copii: abordarea unor teme 
săptămnale care sa fie legate de viața reala,de zi cu zi, anotimpul, locul in care trăiesc, teme care să 
fie legate de preocupările si activitățile părinților oferindu-le posibilitatea de a împărtăși copiilor din 
viața lor profesională, activitați gospodărești care sa creeze in familie moment plăcute si relaxante 
(prepararea unor feluri de mancare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, aranjarea jucariilor, 
confecționarea de jucarii, hrănirea păsărilor si a animalelor din curte, adunatul frunzelor, etc). 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
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atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PANDEMIE 

 

Prof. Înv. preșcolar PAPA MARIANA 
GRĂDINIȚA CU P. N. NR. 3 OTOPENI/ILFOV 

 
 

Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 
realizare. Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.  

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
(Maria Montessori – ,,Descoperirea copilului”) 

Pentru integrarea în societate copilul preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, 
și de activități extrașcolare. Acestea sunt atractive, complementare, au o anumită strategie de 
desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei. Printre dimensiuni ale dezvoltării importante care mi 
le-am propus a fi realizate în activitățile extrașcolare pot enumera: - Valorificarea potențialului fizic 
și psihic al fiecărui copil prin: - integrarea în viața socială; - formarea unui comportament civilizat; 
lărgirea orizontului de cunoaștere; - educarea unor calități morale și estetice; - organizarea timpului 
liber în mod cât mai util și plăcut. - descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor;. În formarea 
personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele 
și fenomenele din natură. Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și 
interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În 
activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale 
dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea 
capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit 
copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea 
potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei.  

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să 
folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să 
desfășurăm activități instructive educative încât să atingem obiectivele propuse pentru această 
perioadă. Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de 
fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să 
pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste). 

Intr-o măsură mai mare, azi tehnologiile noi, inclusiv telefoanele mobile, sunt utilizate în 
formarea competențelor și pentru dobândirea cunoștințelor. De altfel, găsim azi o mulțime de resurse 
online pentru copii/ elevi. Utilizarea mijloacelor digitale , a programele și aplicațiilor moderne, 
introduc o nouă modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei 
în educație este inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea 
individului ca personalitate modernă în societate. Pe perioada desfășurării activităților didactice 
online , dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu 
siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare pentru 
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preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.Dintre activitățile extracurriculare 
propuse și realizate pot aminti:  Vizite la muzee, turism virtual,vizite in regim virtual care au constituit 
un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Aceste 
activități ne-au oferit prilejul să organizăm cu mult interes și plăcere, expoziție cu obiecte de artă 
(imagini printate). Am transformat aceste excursii virtuale in activitati educative.  

 Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii orientează copiii spre alte domenii de 
activitate: muzică, poezie. În cadrul acestor spectacole relațiile care se stabilesc între actori și copii 
sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informare, iar copiii 
sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile interpretate de actori. - Excursiile contribuie la 
îmbogățirea cunostințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei și respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde 
au creat opere de artă.  

Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură, percep activitățile prin acțiuni directe cu obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. 
După ce “au venit” din excursia virtuala copiii au redat cu mai multă creativitate și sensibilitate 
imaginea realității în cadrul activităților de desen și modelaj iar materialele adunate le-am folosit în 
activitățile practice, în jocurile de creație.  

Cele mai așteptate și întâmpinate cu drag au fost sărbătorile și aniversările copiilor. Pentru copii 
sunt un prilej de destindere, de bună dispoziție, cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din 
care fac parte. Totodată i-am încurajat să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența spectatorilor 
(parinti,bunici, frati). Realizarea comportamentelor vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde  
si de talentul nostru al  educatorului, de dragostea sa pentru copii, de modul în care știe să pună în 
valoare resursele de care dispune grupa de copii. Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi 
curiozitatea și de a-i pregăti pentru viață atât cu ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm 
la grupă cât și prin activitățile extrașcolare. 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 • Bruner, J.S.- Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, 1970 • Ionescu, 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ÎN                                                                                                                       
ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL VERSUS ONLINE 

 

PROF.ÎNV. PREŞCOLAR: PAPUC  CRISTINA  AMALIA                             
GRĂDINIŢA P.P.NR. 7 DEVA / STRUCTURA- GRĂDINIŢA  P.N.NR.3 DEVA 

 
Activităţile extraşcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a preşcolarului. 

Studiile de specialitate au arătat că acestea ajută copiii la formarea unor atitudini pozitive fată de 
activităţile educaţionale desfăşurate la grădiniţă. 

În învăţământul traditional activităţile extraşcolare desfăşurate alături de activitățile de învățare, 
constituie principala formă de organizare a procesului de învăţământ. În educarea copiilor/elevilor se 
folosesc şi alte forme de activităţi, organizate de instituția de învățământ sau de alte instituţii 
extraşcolare, al căror rol este de a contribui la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii 
copiilor/elevilor.  

Activităţile extracurriculare și extrașcolare sunt complementare educaţiei formale și prezintă 
avantajul că, uneori, satisfac mai bine interesele particulare ale copiilor/elevilor, desfășurându-se într-
un cadru mult mai relaxat și, în unele cazuri, în alte medii decât cel școlar cu care sunt atât de 
familiarizați sau în care s-ar putea simți încorsetați. 

Activitățile extracurriculare reprezintă activități academice, sportive și artistice care se 
organizează la nivelul unității, suplimentar față de programul zilnic al copiilor și se înscriu în 
curriculumul la decizia grădiniței. Acestea se pot desfășura în colaborare/parteneriat cu alți agenți 
economici specializați în lucrul cu copiii de vârste mici, cu care creșele/grădinițele pot încheia 
contracte în funcție de preferințele copiilor și opțiunile părinților exprimate în scris la începutul anului 
școlar. Activitățile extracurriculare se propun de către Comisia pentru Curriculum, se avizează de 
căte CP și se aprobă de către CA.  

Activitățile extrașcolare reprezintă activitățile educative, culturale, artistice, recreative etc. 
organizate, de regulă, în afara unității de învățământ și în afara programului, de către profesorii pentru 
învățământ preșcolar, cu aprobarea direcțiunii.  

Aceste activităţi contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al copiilor/elevilor, la 
dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, a unor trăsături de voinţă şi de caracter, la 
stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale, venind în completarea şi ameliorarea achiziţiilor 
realizate în cadrul activităților din clasă.  

În acest context, valorificarea potențialului informativ-formativ al acestora este esențială, atât 
din punctul de vedere al dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere al dezvoltării sistemului de 
învățământ în ansamblu.  

Activităţile realizate în afara clasei şi în afara instituției de învățământ pot oferi un ajutor 
însemnat în formarea copiilor, sub următoarele aspecte:îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi 
înclinaţiilor copiilor, a aptitudinilor şi talentelor individuale în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, 
artei, tehnicii, sportului;îmbogăţirea orizontului de cultură generală şi antreprenorială; atragerea şi 
stimularea copiilor în activităţi sociale, cu caracter educativ;aprofundarea reprezentărilor şi noţiunilor 
morale, elaborarea unei conduite morale, dezvoltarea trăsăturilor de caracter;completarea şi 
dezvoltarea, cu precădere, a acelor aspecte ale educaţiei, pe care activitatea din clasă nu le poate 
consolida suficient.  

În categoria activităţilor extraşcolare putem enumera: excursiile/vizitele la diferite obiective 
culturale, activități educative și creative în cadrul unor cercuri tematice pentru copii sau în cadrul 
unor organizaţii de copii şi tineret, taberele şcolare, activități din cadrul unor proiecte educaționale 
realizate de unitate cu aprobarea inspectoratelor județene, vizionarea unor spectacole şi expoziţii, 
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manifestările cultural-artistice şi sportive, precum și proiectele/programele educaționale cu diferite 
tipuri de activități dedicate copiilor (de lectură, activități practice/artistice creative, activități de 
educație rutieră, de educație ecologică, de educație pentru sănătate, educație religioasă, educație 
financiară, educație pentru valori, privind drepturile copilului, activități sportive, etc.)  

Proiectele şi programele educaţionale (locale, judeţene, naţionale, internaţionale), la care a 
aderat unitatea de învăţământ sau cadrul didactic, conţin seturi de acţiuni planificate pe o durată 
determinată de timp, care să conducă la formarea unor comportamente menționate în Curriculum.  

Activitățile extracurriculare/extrașcolare se planifică şi se desfăşoară lunar sau, în cazul 
proiectelor educaționale, în funcție de calendarul proiectului, cu participarea părinţilor şi a 
partenerilor educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, poliție, agenţi economici etc.).  

Proiectarea acestora trebuie să se regăsească într-un singur document (Caietul educatoarei sau 
Managementul grupei), alături de celelalte activităţi, pentru a reliefa diversitatea, complexitatea, dar 
şi convergenţa şi coerenţa demersurilor educaţionale întreprinse în educaţia copiilor. 

Întrucât activitățile extracurriculare/extrașcolare, ca și activitățile curriculare, derulate în mod 
sistematic la clasă, trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a forma competențele prestabilite, 
planificarea acestora va ține cont de corelarea cu celelate activităţi desfăşurate cu copiii și de evitarea 
supraîncărcării. 

Datorită situaţiei excepţionale generate de pandemia COVID-19, învăţământul românesc a fost 
pus în situaţia de a se adapta din mers, astfel că atunci când indicele ratei de infectare a crescut şi s-a 
depăşit pragul de infectare la mia de locuitori pentru judeţul nostru, toate activităţile educaţionale din 
grădiniţă au fost adaptate de către profesori spre a fi desfăşurate în mediul online, inclusiv sugesti de 
activităţi extraşcolare  online pentru ,,Programul Şcoala Altfel 2021 – Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”.  

Canalele de comunicare cu preşcolarii, implicit părinţii au fost google classroom, whatsapp, 
messenger facebook, e-mail, telefonic prin desfăşurarea de către educatori a unor discuţii individuale 
ori de grup, în funcţie de solicitările părinţilor.  
La grădiniţă educatorul poate desfăşura activităţi extraşcolare distractive, artistice, sportive în aer 
liber, activităţi outdoor pe diferite  teme –muzicale, artă tranzientă, teatru de păpusi în aer liber, teatru 
de umbre,  concursuri şi jocuri de miscare. In mediul online educatorul   face apel la disponibilitatea 
părintelui de a pune în practică cu copiii sugestiile de activităţi educationale extraşcolare propuse de 
către aceştia. Profesorii asigură părinţilor activităţi de consiliere şcolară ori de câte ori este nevoie de 
sprijin competent. 

 
,,Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru ziua de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi pe vremea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  
-Maria Montessori  
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 
Prof. Paraschiv Alexandra Camelia                                                                                

Școala Gimnazială Lenauheim, județul Timiș 

                    
Situația pandemică din momentul actual a adus cu sine o serie de noutăți și modificări totodată, 

care și-au pus amprenta asupra mediului școlar. Dacă până acum cu toții știam și realizam cu oarecare 
usurință diverse activități extrașcolare, în timpul pandemiei ne vedem obligați să abordăm diverse 
strategii pentru a continua realizarea acestor activități. 

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

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor  competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În această situație, trebuie să avem în vedere acele activități în care copiii își pot 
descoperi sau dezvolta anumite talente și pasiuni, sau își pot dezvolta anumite abilități interpersonale 
pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În plus, trebuie menționat și faptul că pandemia nu trebuie 
să oprească această dezvoltare.  

Mediul online a început să devină unul din ce în ce mai prietenos pentru inițierea și punerea în 
practică a unor astfel de activități. De exemplu, crearea unor ateliere de arte frumoase. Acestea le 
stimulează copiilor empatia, abilitățile de comunicarea și discurs, creativitatea și imaginația. De 
asemenea, realizarea unui tur virtual al muzeelor sau vizionarea unui spectacol de teatru sau opera 
sunt activități care fac parte din sfera celor extrașcolare. Oferim astfel ocazia multor elevi de” a păși” 
în muzee sau în săli de teatru în care nu credeau că vor ajunge, fiind împiedicați de diverse contexte. 

De la serbările școlare până la concursuri pe diverse teme, realizate cu ajutorul unor platforme 
ca Zoom sau Google Meet, toate au contribuit la dezvoltarea sensibilității și personalității copiilor. 
Chiar dacă și-au arătat implicarea și talentul în fața unei camere de filmat, copiii au dat astfel dovadă 
de interes și implicare, pentru ca, la final, să se poată citi bucuria pe chipul fiecăruia.  

În concluzie, activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă și cea comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume 
nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori)  
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Ce facem după școala on-line? 

 
 

Prof. înv. primar Părău Ionela 
Şcoala Gimnazială Nr. 113, București 

 
 
Școala online a fost o mare provocare pentru toți actorii educaționali implicați în procesul 

instructiv-educativ: profesori, elevi, părinți. Nu a fost ușor pentru niciunul dintre noi să creeze un 
mediu educațional eficient, atractiv și ușor, să găsească modalități de a crea punți de legătură dincolo 
de ecranul laptopului, tabletei, telefonului, de a înlesni învățarea, de a le menține trează atenția și 
implicarea elevilor în activitățile de studiu, de a lucra în echipă și de a realiza un cadru emoțional 
echilibrat.  

Dincolo de parcurgerea tuturor conținuturilor învățării și atingerea obiectivele precizate în 
planificarea școlară, fiecare dintre noi a căutat să aducă un plus de culoare și de veselie în viața 
grupului de elevi, astfel încât să nu simtă timpul petrecut în online trist și apăsător, creând activități 
extrașcolare dincolo de barierele fizice.  

Împreună cu alte colege, am organizat, la propunerea noastră sau a altor organizații, diverse 
întâlniri tematice online. Iată o parte din activitățile derulate în online: 

 
Nr. 
crt. 

Tema activității Modalități de realizare Locul de 
desfășurare 

Data 

1 Salvează-ți eroii! 
Ziua Mondială a 
Accidentului 
Vascular 
Cerebral 

Vizionarea unor filme despre AVC; 
parcurgerea activităților de pe platforma  
https://ro-
ro.fastheroes.com/language/romanian/  

On-line, 
ZOOM 

29 
octombrie 

2 Ziua Mondială a 
Salutului 

- vizionarea unei prezentări PPT din 
care descoperim salutul din întreaga 
lume; 
- jocuri folosind aplicația wordwall; 

On-line, 
ZOOM 

21 
noiembrie 

3 România-i țara 
mea 

- participarea virtual la parada militară 
de 1 Decembrie; 
-vizionare „Moș Ion Roată și Unirea”; 
https://www.youtube.com/watch?v=VX
qmFvwxvXE 
- tur virtual în Muzeul Național de 
Istorie al României; 
http://zona3d.ro/work/2020/MNIR/Frag
ment/Fragment_Tur_Virtual_3D/Fragme
nt_TurVirtual3d.html 
- realizarea unor cărți folosind aplicația 
Book Creator cu poezii, creații plastice, 
cântece dedicate zilei naționale 

On-line, 
ZOOM 

decembrie 
ianuarie 

4 Ziua 
Internațională  a 
Ursului Polar 

Vizionare în timp real a urșilor polari și 
discuții; 
https://explore.org/livecams/polar-bears-
international/polar-bear-lodge-cam 

On-line, 
ZOOM 

27 
februarie 

5 Micii bancheri - activitate susținută de Banca 
Comercială Română 

On-line, 
ZOOM 

11 martie 
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https://www.scoaladebani.ro/  
6 Primăvara ...de 

ziua mamei 
- atelier de improvizație cu ...„Atelier de 
cuvinte” – Ioana și Georgi 

On-line, 
ZOOM 

8 martie 

 Ziua Mondială  a 
Apei 

Vizită virtuală la Muzeul Apei 
https://www.casomes.ro/Tururi-
Virtuale/muzeul_apei/muzeul-apei.html 
- realizarea unor proiecte cu tema „Apa, 
sursa de viață” 

On-line, 
ZOOM 

21 martie 

6 Din inima 
pădurii 

- vizionare film „Pădurea Letea” 
https://www.youtube.com/watch?v=rnH
68HIJjxI 
- ascultăm suntele pădurii 
https://www.youtube.com/watch?v=4lw
yuvQyIJY 

On-line, 
ZOOM 

Martie  

7 Ziua 
Internațională a 
Cărților pentru 
Copii 

- vizită virtuală - bibliotecă din Marea 
Britanie; 
https://www.kings.cam.ac.uk/library/virt
ual-tour-of-the-library 
- lectură by Maia Morgestern – 
vizionare material video – Proiectul PIC 
România 

On-line, 
ZOOM 

Aprilie 

8 Paștele în familia 
mea 

- realizarea unor obiecte de decor pentru 
masa de Paște și prezentarea lor 
- crearea unor texte literare dedicate 
sărbătorilor pascale 

On-line, 
ZOOM 

Mai  

 
Una dintre activitățile deosebite desfășurate în online, dar pe care am păstrat-o și acum, este 

„Seara de film”. Astfel, în fiecare joi a săptămânii, ne adunăm pe ZOOM, fiecare în dormitorul lui, 
în pijamale și cu castronul plin de floricele, urmărind un film pentru copii.  

Ne amuzăm împreună, comentăm, plângem, întrebăm și ne trimitem pupici înainte de culcare. 
Este o seară pe care nu o ratează nimeni și la care ne însoțesc chiar și părinții, bunicii, frații, verișorii. 
Se creează o atmosferă plăcută și o legătură mult mai puternică între elevi, dar și între elevi și cadrul 
didactic. Abia aștept joia viitoare să vedem următorul film din lista concepută de copii!  
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Numere Complexe 

 

Paris Alin-Mihai,                                                                                                             
Liceul Tehnologic Jacques M. Elias Sascut 

 

Cu toate că au existat şi mai înainte remarci cu privire la faptul că puterea a doua a oricărui 
număr real este pozitivă, istoria numerelor complexe începe practic în secolul XVI-lea în Europa, 
când matematicienii, în special cei italieni, au observat că în rezolvarea de probleme algebrice este 
adesea comod să se postuleze existenţa rădăcinii pătrate dintr-un număr negativ. Astfel, G. Cardano 
(1501-1576), matematician din Milano, ocupându-se de problema determinării laturilor unui teren 
dreptunghiular pentru care se dau aria s şi perimetrul p, observă că în anumite cazuri (s = 40, p = 20) 
ecuaţia de gradul al doilea corespunzătoare face să intervină în soluţii radicali din numere negative (
5 15+ −  şi 5 15− − ). Cardano consideră astfel de numere ( 15− ) drept numere “sophisticate” şi 
precizează că ar fi necesară o aritmetică pentru ele. Mai târziu, utilizând formula de rezolvare a 
ecuaţiei de gradul al treilea 3x px q+ = , dată de Tartaglia (pseudonim al lui N. Fontana (1500-1559), 

matematician din Verona), şi anume 3 3
q qx D D
2 2

= − + + − − , unde 
3 2p qD

3 2
   = +   
   

, observă 

că, pentru D<0, cu toate că ecuaţia are trei rădăcini (reale), formula face să intervină numere 
“sofisticate”. Astfel, ecuaţia 3x 15x 4 0− − =  are ca rădăcini pe x 4= , x 2 3= − ± , dar formula lui 

Tartaglia dă 3 3x 2 11 1 2 11 1= + − + − − . 

Matematicianul Italian Rafaello Bombelli (1530-1572) este primul care consideră pe 1−  ca 
un număr în tratatul său de Algebră (Bolognia 1572) şi arată că din combinaţii de astfel de numere se 
pot obţine numere reale, cum este cazul ecuaţiei de gradul al treilea de mai sus. Astfel, 
3 2 11 1 2 1+ − = + − , deoarece ( )3

2 1 8 12 1 6 1 2 11 1+ − = + − − − − = + − ; analog, avem 

3 2 11 1 2 1− − = − −  şi deci 3 32 11 1 2 11 1 4+ − + − − = . 

 

 Bombelli stabileşte primele reguli de calcul pentru astfel de mărimi sub forma: 

1) 1 1 1− ⋅ − = − ;    5) 1 1 1− ⋅ = − ; 
2) ( )1 1 1− ⋅ − − = ;    6) ( )1 1 1− − ⋅ = − − ; 

3) ( )1 1 1− − ⋅ − = ;    7) 1 1 1⋅ − = − ; 

4) ( ) ( )1 1 1− − ⋅ − − = − ;   8) ( )1 1 1⋅ − − = − − ; 

din care obţine, în general, ( )x 1 x 1 x− = − = − ⋅ , pentru ( )x∀ ∈ , x 0> . 

R. Descartes (1596-1650), cunoscut mathematician şi filozof francez, este primul care a 
introdus în ştiinţă utilizarea sistematică a calcului algebraic pentru studiul proprietăţilor geometrice 
ale figurilor, în particular, ale curbelor plane. El arată că pentru curbele plane care nu se intersectează 
sistemul ecuaţiilor lor algebrice dau rădăcini (puncte de intersecţie) imaginare; este de astfel primul 
care foloseşte termenul de rădăcini imaginare. 
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Pentru G. W. Leibniz (1646-1716), mathematician şi filozof german, numerele imaginare sunt 
“la jumătatea drumului între a fi şi a nu fi”, stârneşte uimirea şi admiraţia lui Huygens (1629-1695) 
cu următoarea identitate: 1 3 1 3 6+ − + − − = , însă nu ştie ce sens să dea pentru 1− . 

O contribuţie decisivă în domeniul numerelor complexe o are Leonhard Euler (1707-1783); el 
introduce simbolul i 1= −  (prima literă a cuvântului “imaginaire”). Pornind de la identitatea 

n
x

n 0

xe
n!

∞

=

=∑ , se introduce funcţia ixe  ca fiind dată de relaţia  

   
( )n n n

ix

n 0 n 0

ix i xe
n! n!

∞ ∞

= =

= =∑ ∑ . 

 Folosind evaluările puterilor lui i (proprietatea 7), arată că 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2n 3 5 2n 1

n nix x x x x x xe 1 ... 1 ... i x ... 1 ...
2! 4! 2n ! 3! 5! 2n 1 !

+   
= − + + + − + + − + + + − +   

+      
 

ceea ce îl conduce la celebra formulă 

    ixe cos x isin x= + , 

deoarece I. Newton (1642-1727) stabilise deja relaţiile 

 ( ) ( )
2 4 6 2n

nx x x xcos x 1 ... 1 ...
2! 4! 6! 2n !

= − + − + + − +  

 ( ) ( )
3 5 7 2n 1

nx x x xsin x x ... 1 ...
3! 5! 7! 2n 1 !

+

= − + − + + − +
+

 

De aici obţine ixe cos x isin x= − , ceea ce îl conduce la relaţiile: 

 
ix ixe ecos x

2

−+
= ; 

ix ixe esin x
2i

−−
= . 

Cum ie cos i sin 1π = π+ π = −  şi stabileşte celebra şi eleganta relaţie ie 1 0π + = , care conţine cele 

cinci numere celebre 0, 1, e, π  şi i. Pe de altă parte, 
i
2e cos i sin i

2 2

π π π
= + = , şi deci Euler poate evalua 

pe 1−  al lui Leibniz; avem 

 ( )
i i
2 4 21 i e e cos i sin 1 i

4 4 2

π π π π
− = = = = + = + . 

Mai mult decât atât, el a arătat că ii  şi i i  sunt reale deoarece 
i

ii 2 2i e e
π π

− 
= = 
 

, 

1
ii ii 2 2i e e

π π 
= = 
 

, adică ii 0, 2078795763...=  şi i i 4,8104773809...=  . 

Fără a intra în amănunte precizăm că valorile de mai sus sunt aşa-numitele determinări 

principale deoarece ( )i x 2kixe e + π= , ( )k∀ ∈ , şi deci 
2ki 2i e

π
− + π

= , 
2ki 2i e

π
+ π

= ; k∈ . 
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 Procedând în mod asemănător, Euler introduce apoi z x iy x iye e e e+= = ⋅ , adică 
( )z xe e cos y isin y= + , ( )z∀ ∈ , logaritmul numerelor negative, al numerelor complexe etc. 

 În ciuda frumoaselor rezultate obţinute în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, matematicienii 
au păstrat însă o oarecare reţinere cu privire la utilizarea numerelor complexe. Îndoiala şi reţinerea 
au dispărut cu totul în momentul în care s-a descoperit existenţa unei interpretări geometrice simple 
pentru numere complexe, şi anume reprezentarea acestora prin puncte în plan; astfel z x iy= +  se 
reprezintă prin ( )P x, y  etc. Această interpretare a fost dată independent de norvegianul Caspar 
Wessel în 1797 şi elveţianul Jean Argaud în 1806. Dar folosirea sistematică şi difuzarea reprezentării 
geometrice a numerelor complexe o datorăm lucrărilor lui Gauss (1777-1855). 

 O fundamentare pur aritmetică a teoriei numerelor complexe a fost dată de Farkas Bolyai, 
matematician ungur din Târgu-Mureş (tatăl geometrului Janos Bolyai) şi de William Hamilton, 
matematician irlandez, în jurul anului 1830. Această fundamentare este următoarea: în loc de a vorbi 
despre numere de forma x iy+  se vorbeşte, pur şi simplu, despre perechi ordonate de numere reale 
( )x, y  între care adunarea şi înmulţirea se definesc în mod special, aşa cum am văzut la începutul 
acestui paragraf. 

 Iată care a fost în mare evoluţia conceptului de număr complex, ajungându-se până la urmă la 
structura de corp prezentată mai sus. Cu această prezentare a numerelor complexe este posibil totodată 
să dăm la o parte noţiunea vagă de rădăcină pătrată a lui 1− ∈ . Ceea ce este iarăşi important de 
semnalat este faptul următor: ecuaţia 2x 1 0+ = , care nu are soluţie număr real, a devenit rezolvabilă 
în  . Mai mult, după cum vom vedea mai departe, introducerea numerelor complexe a făcut 
rezolvabilă nu numai această ecuaţie, ci toate ecuaţiile algebrice. 

 Vom trece acum în revistă câteva aspecte legate de numerele hipercomplexe. 

Aplicaţiile diverse (electricitate, mecanica fluidelor, aerodinamică etc.) ale numerelor 
complexe i-au determinat pe matematicieni, încă din secolul al XIX-lea, să încerce construirea de 
“numere complexe” de ordin mai înalt sub forma unor    n-upluri de numere reale n 3≥ . Astfel, vom 
numi număr hipercomplex de rang n un element a dat de un ansamblu de n numere reale ordonate 
( )1 2 na ,a ,..., a  numite şi coordonatele (componentele) acestui număr hipercomplex, adică na∈ . 

Două numere hipercomplexe a şi b se spune că sunt egale dacă i ia b= , ( ) i 1, 2,..., n∀ = . Operaţia de 
adunare se defineşte natural prin adunarea pe componente adică 
( ) ( ) ( )1 2 n 1 2 n 1 1 2 2 n na ,a ,..., a b ,b ,...b a b ,a b ,..., a b+ = + + + . În ceea ce priveşte operaţia de înmulţire 
(al cărei rezultat trebuie să fie un număr hipercomplex) lucrurile nu sunt deloc simple. Încă din secolul 
al XIX-lea s-a arătat că introducerea unei înmulţiri astfel încât ( )n , ,+ ⋅  să formeze corp comutativ 
este posibilă numai pentru n 2= , caz în care obţinem corpul numerelor complexe. Pentru n 2>  
trebuie să se renunţe la una sau mai multe axiome ale structurii de corp, în particular, la 
comutativitatea înmulţirii. 

Primul rezultat concret în această direcţie a fost obţinut de W. Hamilton în 1843, care a construit 
corpul cuaternionilor, un prim exemplu de corp necomutativ de numere hipercomplexe de rang 4. În 
acest sens, să notăm ( )1 1,0,0,0= , ( )i 0,1,0,0= , ( )j 0,0,1,0= , ( )k 0,0,0,1= . Prin definiţie, avem 

1a a1 a= = , ( ) 4a∀ ∈  şi 2 2 2i j k 1= = = − , ij ji k= − = , ik ki j= − = − , jk kj i= − = . Prin urmare, i, 
j şi k se comportă ca şi numărul complex i, iar la înmulţirea între ele rezultatul se obţine prin permutări 
circulare ale tripletului ( )i, j, k . 
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Fie 4a∈ , ( )1 2 3 4a a ,a ,a ,a= , pe care îl putem reprezenta prin relaţia 1 2 3 4a a 1 a i a j a k= + + + . 

Vom numi cuaternion un element al structurii ( )4 , ,+ ⋅  unde adunarea este cea naturală (pe 
componente), iar înmulţirea dată de regula 

 
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3

1 3 2 4 3 1 4 2 1 4 2 3 3 2 4 1

a b a 1 a i a j a k b 1 b i b j b k

a b a b a b a b 1 a b a b a b a b i

a b a b a b a b j a b a b a b a b k

⋅ = + + + ⋅ + + + =

= − − − ⋅ + + + − ⋅ +

+ − + + ⋅ + + − + ⋅

 

Verificarea faptului că ( )4 , ,+ ⋅  este corp necomutativ este laborioasă şi nu o dăm aici. 
Necomutativitatea înmulţirii este evidentă, deoarece ij ji ij≠ = − , adică 
( ) ( ) ( ) ( )0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,1,0 0,1,0,0⋅ ≠ ⋅ . 

 Fiind dat 1 2 3 4a a 1 a i a j a k= + + + , cuaternionul 1 2 3 4a a 1 a i a j a k= − − −  se numeşte conjugatul 

lui a şi avem 22 2 2 2
1 2 3 4aa a a a a a= + + + = . 

 Dacă a 0≠ , atunci 1
2

aa
a

− =  etc. 

Deşi operaţiile cu, cuaternioni sunt în mare măsură similare celor de la numere complexe, 
nevalabilitatea proprietăţii de comutativitate pentru înmulţire duce la mari deosebiri pentru cele două 
structuri. Este suficient să observăm că în   ecuaţia de gradul al doilea 2x 1 0+ =  are numai două 
rădăcini ( i± ), pe când în corpul cuaternionilor aceeaşi ecuaţie are cel puţin şase rădăcini ( i± , j± , k±
); se poate arăta că ecuaţia respectivă are o infinitate de rădăcini. 

Cu toate că numerele hipercomplexe au o aplicabilitate relativ modestă, rolul acestora în 
dezvoltarea algebrei şi a gândirii matematice în general a fost imens. 

asa trei matematicieni. 

Inginerul geometru K. Wessel (1745-1818) publică pentru prima oară o astfel de interpretare în 
1799 la Copenhaga; lucrarea a rămas însă necunoscută fiind redescoperită abia peste un veac. 

Geometrul francez J. R. Argand (1768-1822) publică în 1806: « Essai sur une maniére de 
représenter les quantité imaginaire… » unde această interpretare este intens folosită ducând şi la una 
din primele demonstraţii ale teoremei fundamentale ale algebrei (orice polinom cu coeficienţi 
complecşi admite cel puţin o rădăcină complexă). Şi această lucrare a rămas o vreme fără ecou în 
lumea matematică. 

Marele şi multilateralul matematician german K. F. Gauss conturase în teza sa din 1799 
interpretarea geometrică în discuţie dar a publicat abia în 1828 o teorie completă a numerelor 
complexe în care foloseşte diagrama (citata uneori sub denumirea de interpretarea lui Gauss. 

După redescoperirea lucrării lui J. R. Argand , în lumea matematică mondială devine 
preponderentă denumirea de diagrama Argand. 

 

Bibliografie: 

A.E. Beju, I. Beju:  Compendiu de matematică, E.D.P, Bucureşti, 1983 
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Matematica, un pas către gândirea logică 

Paris Elena - Gabriela,                                                                                              
Liceul Tehnologic Jacques M. Elias Sascut 

 
 
MOTTO „ Matematica într-o formă sau alta se află în orice act al nostru de gândire așa cum 

fiecare cuvânt scris cu cifre sau cu litere se află în fiecare ecuației „  

Matematica este numită regina științelor. Fără ea, multe lucruri n-ar putea fi explicate. 
Matematica este limba internațională a minților ascuțite. Blaise Pascal spunea că’’adevărul 
matematic, indiferent unde, la Paris sau Toulouse, este unul şi același”.    

Performanța în matematică se obține numai în urma unui program foarte sever de lucru. Multe 
ore dedicate poate unei singure probleme, multe întrebări care îşi caută răspuns şi multe ….”creioane 
roase”. Cel care va dori să învețe matematica doar pentru notă se va strădui în zadar să o înțeleagă în 
schimb, cel care se va întreba mereu ,,de ce? “ acela are șanse de reușită. Spre deosebire de alte materii 
la care învățarea unei lecții ne poate aduce un10, la matematică totul este într-o înlănțuirea perfectă 
astfel încât acel dorit 10 nu apare decât la sfârșitul unui an sau poate ciclu de învățământ.  

Cu cât mai mult înveți, cu atât mai mult știi.  
Cu cât mai mult știi, cu atât mai mult uitit.  
Dacă mai mult uitit, mai puțin știi.  
Iar dacă mai puțin știi, mai puțin uiți.  
Dar dacă mai puțin uiți, mai mult știi.  
Atunci pentru ce să înveți?   

Elevii şi-au găsit o altă sursă informativă (prieten sau dușman?) care știe totul - multimedia:  

calculatorul (Internetul), televizorul şi în general mass-media. În aceste condiții, școala trebuie 
să se adapteze noilor cerințe, să dispună de tehnologie multimedia pentru a le facilita elevilor accesul 
la informație, la o deschidere internațională prin participarea la proiecte educaționale, altfel școala 
riscă să rămână doar un cadru neatractiv.  

Elevii trebuie îndrumați să utilizeze rațional multimedia, ca un mijloc de comunicare, de 
accesare a diverselor site-uri pentru a participa la concursurile internaționale adresate lor. Trebuie să 
le amintim elevilor care sunt avantajele şi dezavantajele folosirii intense a internet-ului.   

Situri utile care ne pot ajuta în demersul didactic:  

http://mate.info.ro  Site cu bogat conținut matematic, actualizat in 
permanenta; administrat de prof. Sorin Osiceanu  

http://www.didactic.ro  Cea mai  bogata colecție de teste de matematica din 
Romania  

http://www.gazetamatematica.net  Numai pentru iubitorii matematicii  
http://www.intuitext.ro  Cel mai bun producător de soft educațional din 

Romania  
http://profucraciun.wordpress.com/  Site al revistei  'Axioma', administrat de d-l 

Gheorghe Craciun  
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http://www.olimpiade.ro   Un site pentru elevi harnici si isteți   

http://www.altastiinta.ro  Curiozități matematice si alte lucruri interesante  

http://www.plus23.xhost.ro  Site al profesorului Stanica Nicolae din Braila.  

http://www.testemate.ro/teste.htm  58 de teste de capacitate plus teste de inteligenta, 
logica etc.  

http://www.artofproblemsolving.com/  Super site matematic, pentru toate nivelurile  

http://www.e-mate.ro  Un frumos site al Scolii 97 din Bucuresti  

http://www.coolmath.com  Jocuri matematice si lectii  

http://www.aaamath.com/plc.html  Jocuri matematice si lectii  

http://www.funbrain.com/numbers.ht
ml  

Jocuri logice  

http://www.eduplace.com/math/brain/
index.html  

Probleme distractive  

http://figurethis.org  Probleme cu reprezentari in imagini  

http://www-groups.dcs.st-
and.ac.uk/~history/  

Matematicieni, dictionar matematic, curbe 
interesante etc  

http://curcubeu.ro  Site cu cunoștințe de matematica, fizica, chimie etc  

http://www.math.com  Un site foarte vast. E in engleza  

http://www.scoala-ogoga-cluj.ro  Un interesant site al Scolii Goga din Cluj  

http://www.scoalapenet.ro  Referate si multe alte informații  

http://www.matematic.ro  Matematica on-line  

http://www.teachers.ash.org.au/jeathe
r/maths/dictionary.html 

 Un frumos dicționar matematic ilustrat (in engleza)  

http://www.learnalberta.ca/  Lecții video ! 

http://www.sosmath.com  Lecții de matematica pentru  toate nivelele (in 
engleza)  

http://www.ler.is.edu.ro  Site al Colegiului National 'Emil Racoviță' din Iasi  

http://www.mathgoodies.com  Lecții de matematica  

http://www.clopotel.ro  Site cu de toate; merita sa încercați   

http://www.pro-didactica.ro  În special o bancã de probleme de matematicã. 
Acoperă toatã materia de liceu, cu predilectie 
probleme susceptibile de a deveni subiecte la 
examenele de bacalaureat si admitere. 

 

Câteva curiozități din istoria numerelor şi nu numai…  
Ştiați că … 
… În anul 2700 î. Hr.  egiptenii introduc calendarul bazat pe 365 de zile.  
… În anul 2400 î. Hr.  
• În Mesopotamia se dezvoltă sistemul de numerație pozițional în baza 60. Numărul 60 este 

ales, probabil, ca o consecință a listei mari de divizori ai acestui număr (adică 12 divizori). 
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• Sumerienii utilizează un calendar solar de 360 de zile împărțit în 12 luni. … În anul 1800 î. 
Hr.  mesopotamienii alcătuiesc primele tabele de înmulțire.  

… În anul 585 î. Hr.  utilizând proprietățile de divizibilitate a numerelor, Thales din Milet (636 
– 546 î. Hr.) prezice o eclipsă de Soare.  

… În anul 500 î. Hr.  pitagorienii, lucrând cu numere reprezentate prin figuri, atribuie câte un 
sex fiecărui număr, cele impare sunt de sex masculin, cele pare, de sex feminin. Tot ei introduc 
noțiunile de număr prim, număr compus, numere relative prime, numere prime perfecte, numere 
prietene (amiabile).  

Un număr este PERFECT dacă suma S a divizorilor săi (exceptând numărul însuși) este egală 
cu numărul dat N.  

Dacă S > N, atunci numărul este SUPRAPERFECT, iar dacă S < N, numărul este 
IMPERFECT.  

• Exemple de numere perfecte: 
6 = 1+2+3;  
28 = 1+2+4+7+14;  
496= 1+2+4+8+16+31+62+124+248.  
• Exemple de numere supraperfecte: 
12 < 1+2+3+4+6; 18 < 1+2+3+6+9;    20 < 1+2+4 +5+10.  
• Exemple de numere imperfecte: 
14 >1+2+7;  
 16 > 1+2+4+8; 22 > 1+2+11.  
Numerele PRIETENE (AMIABILE) sunt numerele care au proprietatea că  fiecare este egal 

cu suma divizorilor celuilalt. Lui Pitagora ((570 – 500 î. Hr.) sau (580 – 496 î.  
Hr.)) i se atribuie găsirea primei perechi de numere prietene: 220 şi 284.  
220 = 1+2+4+71+ 142;     
284 = 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110.  
… În anul 440 î. Hr.  Meton din Atena dezvolta conceptul de ciclu metonic, o perioadă de 

aproximativ 19 ani, în care mişcarea Soarelui şi a Lunii observate de pe Pământ par a se suprapune. 
Acest ciclu stă la baza calendarelor grecesc şi evreiesc.  

… În anul 300 î. Hr.  Euclid (330 - 275 î. Hr.) prezintă o  formulă a numerelor perfecte şi anume:     
2 p –1 · (2 p – 1 ),  unde p si 2 p – 1 sunt numere prime.  
… În anul 230 î. Hr. Eratostene din Cyrene (275 - 195 î. Hr.) dezvoltă o metodă de determinare 

a tuturor numerelor prime mai mici decât un număr dat: Ciurul lui Eratostene.  
… În anul 180 î. Hr.  într-o lucrare de astronomie Hypsicles introduce uzanța împărțirii cerului 

în 360 de grade în matematica greacă.  
… În anul 46 î. Hr.   Iulius Cezar introduce, la sfatul astronomului Sosinge, calendarul compus 

din trei ani de 365 de zile şi un an de 366 de zile   
… În anul 100 d. Hr.  Nichomachus din Gerasa (secolul 1 – 2) strânge laolaltă toate cunoștințele 

vremii în domeniul teoriei numerelor. Sunt prezentate cele patru numere perfecte cunoscute: 6, 28, 
416 şi 8128.  

… În anul 250 d. Hr.  într-un tratat de matematică a chinezului Sun – Tzi (secolul  3) apare 
problema: „Să se găsească un număr care împărțit prin 3, 5, 7 să dea resturile 2, 3, respectiv 4”, 
problemă provenită din necesitatea întocmirii calendarului. În algebra modernă, o astfel de problemă 
poartă numele de „lema chineză a restului”.  

… În anul 620 d. Hr.   
• Indianul Brahmagupta din Ujain (598 – 660) a scris o lucrare care conține remarcabile 

cercetări asupra ecuațiilor diofantice.  
• Indienii folosesc regula lui 9 (dacă numerele naturale se adună, se scad, se înmulțesc sau se 

împart fără rest, rezultatul este congruent modulo 9 cu numărul obținut prin adunarea, scăderea, 
înmulțirea sau împărțirea resturilor împărțiri la 9 a numerelor date ) pentru verificarea corectitudinii 
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operaților aritmetice. … În anul 1100 d. Hr.  Jia Xien stabilește o metoda de construcție a triunghiului 
de numere numit mai târziu triunghiul lui Pascal.  

… În anul 1150 d. Hr. Aciarya Bhaskara (1114 – 1185) în lucrarea „Giuvaerul unui sistem 
astronomic” rezuma cunoștințele indiene ale vremii din domeniul algebrei şi aritmeticii, 
concentrându-se asupra ecuațiilor diofantice.  

… În anul 1200 d. Hr.  Leonardo Pisano cunoscut sub numele de Fibonacci scrie lucrarea „Liber 
abaci”, considerată timp de două secole cea mai competentă sursă de cunoștințe în teoria numerelor.  

Sunt prezentate criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9.  
… În anul 1491 d. Hr.    
• în lucrările de aritmetică ale lui Filippo Calandri se introduce algoritmul de împărțire cu un 

împărțitor mai mare decât 12.  
• Leonardo da Vinci (15.04.1452 – 2.05.1519) anticipează construirea ceasului cu pendul, al 

cărui mecanism utilizează principii de divizibilitate.  
… În anul 1536 d. Hr.  într-o lucrare de aritmetică a matematicianului Regius apare al cincilea 

număr perfect cunoscut: 33 350 336.  
… În anul 1575 d. Hr. într-o lucrare de aritmetică este inclus primul rezultat cunoscut obținut 

prin inducție matematică: suma primelor n numere impare este egala cu n 2.    
… În anul 1603 d. Hr.  sunt găsite al șaselea şi al șaptelea număr perfect. Acestea sunt numerele 

miliardelor şi, respectiv, a sutelor de miliarde.  
… În anul 1621 d. Hr.  apariția în ediție bilingvă greacă – latină a „ Aritmeticii lui Difante”, 

reînvie studiul teoriei numerelor.  
… În anul 1623 d. Hr.  Wilhelm Schickardt construiește prima mașină de calculat capabilă să 

facă adunări şi scăderi, iar ajutată de operator – înmulțiri şi împărțiri. Visul  matematicienilor de a 
putea utiliza o mașină pentru efectuarea calculelor se apropie de realitate.  

… În anul 1635 d. Hr.  René Descartes (31.05.1596 – 11.02.1650)descoperă teorema, numită 
de urmași a lui Euler, conform căreia între numărul vârfurilor, muchiilor şi fețelor unui poliedru 
convex trebuie să existe relația:   

V – M + F = 2,  
unde V = numărul vârfurilor M = numărul muchiilor  
  F = numărul fetelor   
Această relație leagă proprietățile unui corp de o relație numerică.  
… În anul 1636 d. Hr.  Pierre Fermat (17.01.1601 – 12.01.1665) descoperă o a doua pereche de 

numere prietene după cele cunoscute de lumea antică (220 şi 284). Perechea descoperită este (17296 
şi 18416).   

… În anul 1640 d. Hr.  Fermat formulează „mica teoremă” a numerelor:  
„Dacă p este un număr prim, atunci orice număr întreg a numărul pa  – a se divide cu p”.  
… În anul 1642 d. Hr. pe o manşetă a unei lucrări de Diofante (325 - 409), Fermat afirma că:   
„Pentru toți întregii n mai mari decât 2, nu putem găsi trei întregi x, y, z  astfel încât xn + yn = 

zn”.  
Continua Fermat:  
„Am descoperit o demonstrație remarcabilă a acestei propoziții, dar nu-mi ajunge o singură 

pagină”.  
Astfel s-a născut cojectură care avea să frământe cele mai strălucite minții ale matematicii, timp 

de mai multe secole.  
… În anul 1656 d. Hr.  studiile lui Hugens asupra cicloidei duc la crearea unui ceas precis şi a 

unui cronometru.  
… În anul 1665 d. Hr.   
• Apare lucrarea lui Blaise Pascal (19.06.1623 – 19.08.1662) „Tratat despre triunghiul 

aritmetic” urmare a căreia triunghiul cu proprietățile cunoscute de mulți înaintași va purta numele lui 
Pascal.  
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• Isaac Newton (25.12.1643 – 31.11.1727) descoperă teorema generală a dezvoltării binomului.  
… În anul 1671 d. Hr. Wilhelm Gottfried Leibnitz (1.071696 – 14.11.1716) concepe o mașina 

de calcul care poate efectua operații de înmulțire şi împărțire.   
… În anul 1676 d. Hr.  este dată o soluție la marea teorema al lui Fermat, pentru n=4.  
… În anul 1760 d. Hr. Leonhard Euler (15.04.1707 – 18.09.1783) utilizează funcția  φ, introdusă 

de el pentru a demonstra că dacă două numere sunt prime unul față de celălalt, atunci unul dintre ele, 
oricare ar fi acesta, divide diferența obținut prin scăderea unui din celălalt ridicat la funcția  φ a 
primului.  

Recent, această teoremă a devenit fundamentală pentru codurile moderne „open – key”.  
… În anul 1766 d. Hr. prin legea lui Johann Bode, „distanțele la care se afla planetele față de 

Soare sunt proporționale cu termenii șirului 3, 6, 12, 24, 48, 96”, se încearcă legarea astronomiei de 
teoria numerelor.  

Descoperirea, în anul 1836, a planetei Neptun va dovedi că legea e greșită.    
… În anul 1770 d. Hr.  Euler demonstrează că teorema lui Fermat este adevărată pentru n = 3.  
… În anul 1772 d. Hr. Christian Goldbach (8.03.1690 – 20.11.1764) emite ipoteza că orice 

număr par mai mare decât 2 este suma a doua numere prime. Ipoteza nu a fost nici confirmată, nici 
infirmată până în prezent.  

Adrien Marie Legendre (18.09.1752 – 10.01.1833) afirma că nu există expresii raționale care 
să furnizeze numai numere prime.  

… În anul 1790 d. Hr.  ecuațiile de gradul al doilea cu coeficienți numere întregi şi cu soluții în 
mulțimea numerelor întregi de forma 2 2 1x dy+ =  ( ecuații Pell (John Pell (1.03.1610 – 12.12.1685))) 
capătă o importanță deosebită în teoria numerelor.  

… În anul 1796 d. Hr. după ce studiază numerele prime, Karl Gauss (30.04.1777 – 23.02.1855) 
enunță legea reciprocității resturilor pătratice.  Tot Gauss construiește cu rigla şi compasul un poligon 
regulat cu 17 laturi.  

… În anul 1800 d. Hr.  Gauss rezolva problema găsirii poligoanelor regulate construibile cu 
rigla şi compasul, demonstrând că aceste poligoane trebuie să aibă 2 p   laturi sau 22 1

p

+ , când 22 1
p

+  
este un număr prim.  

… În anul 1801 d. Hr.  marele Gauss demonstrează că fiecare număr natural este egal cu suma 
a cel mult trei numere triunghiulare.   

Tot Gauss introduce noțiunea de congruență modulo p.  
… În anul 1830 d. Hr.  într-un tratat de algebra, George Peacock (9.04.1791 – 8.11.1858) face 

una dintre primele încercări cunoscute de formulare a legii fundamentale a aritmeticii.  
… În anul 1839 d. Hr.  Gabriel Lamé (22.07.1795 – 1.05.1870) dovedește valabilitatea teoremei 

lui Fermat pentru n = 7.  
… În anul 1847 d. Hr.  Ernest Kummel (29.01.1810 – 14.05.1893) introduce în teoria numerelor 

noțiunea de ideal o generalizare a numerelor prime care face posibil ca teorema fundamentală a 
aritmeticii să fie aplicată şi numerelor complexe.  

… În anul 1850 d. Hr.  matematicianul rus Pafnutie Lvovivici Cebâşev (26.05.1821 – 
12.08.1894) demonstrează afirmația lui Bertrand: „ Pentru orice n număr natural, n > 2, avem cel 
puțin un număr prim cuprins între n şi 2n – n.”  

… În anul 1860 d. Hr.   
• Nicollo Paganini, elev de 16 ani, uluiește lumea matematică, descoperind perechea (1184; 

1210) de numere prietene. În ultimele secole se descoperă multe perechi de numere prietene, toate 
foarte mari.  

• Sunt folosite cutia de viteza şi capul divizor al strungului, invenții bazate pe  rezultate al 
divizibilității numerelor naturale.  

… În anul 1896 d. Hr.  J. Hadamard (8.12.1865 – 17.10.1963) demonstrează că dacă a este un 
număr foarte mare numărul numerelor prime mai mici decât a este   

                                                                a 
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log(a)  
 … În anul 1909 d. Hr.    
• S-au editat tabele cu numere prime mai mici decât 10 000 000 şi cu cei mai mici divizori ai 

numerelor compuse mai mici decât 1000 000.   
• Începe utilizarea în coduri numerice a proprietăților numerelor prime.  
… În anul 1946 d. Hr.  se naște calculatorul electronic. Încă de la început, puterea sa de calcul 

va fi utilizată în căutarea numerelor prime.  
… În anul 1959 d. Hr.  W. Sierpinski (1882 - 1970) demonstrează că pentru n > 5, între numerele 

naturale n şi 2n avem cel puțin două numere prime.  
… În anul 1980 d. Hr.  L. Adleman şi R. Rumelig dezvoltă o metodă nouă şi îmbunătățită de 

testare a numerelor în vederea descoperii numerelor prime.  
… În anul 1985 Hugh C. Wiliams şi Harvey Dumbar ajung la concluzia că numărul format din 

1031 de cifre de 1 este prim.  
… În anul 1996 d. Hr.   cea mai celebră cojectură a istoriei este demonstrată! Andrew Wiles de 

la Institutul Isaac Newton din Cambridge dă demonstrația completă a marii teoreme a lui Fermat.  
… În anul 2000 d. Hr.  Matematicianul american Nayan Hayratwala a lucrat simultan cu mai 

mult de 20 de mii de calculatoare de pe întreg globul şi a obținut numărul prim 2 6 972 593 – 1 fiind cel 
mai mare număr prim cunoscut. Pentru scrierea acestui număr sunt necesare două milioane de cifre.  
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Exemple de activități extrașcolare online 

 
 

Profesor înv. primar - Parlea Marioara 
Scoala Gimnaziala Iosif Moldovan Arad, jud. Arad 

 
 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională.  

Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și 
a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și 
de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 
acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate 
aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că 
totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe 
care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile din Școala Altfel, în forma în care ni 
le-am propus inițial, suntem siguri că putem găsi modalități de introducere a unor activități de 
comunicare, de relaxare și învățare prin non-formal în programul pe care l-am convenit împreună cu 
copiii. 

De la an de an aceste activitățile pentru Școala Altfel se pot schimba, iar profesorii sunt tot 
timpul în căutare de noi modalități prin care să-și surprindă plăcut elevii. 

Teatru, Muzică și Artă 
Programele BluParty acoperă minimum o zi de activităţi artistice, potrivite atât pentru copiii de 

grădiniță, cât și pentru elevi din învățământul primar. Fiecare activitate durează ~1h30′ la care pot 
participa grupuri de 12 – 30 copii. 

Copiii mai pot lua parte și la alte ateliere artistice de creație, de unde pot pleca acasă cu un 
obiect creat chiar de ei. 

Spectacole de teatru pentru copii din stagiunea “Hai la teatru! Hai la joacã!” 
Proiectul Hai la teatru! Hai la joacă! constă într-o stagiune de spectacole pentru copii, pe 

care BluParty a pregătit-o cu multă dăruire și creativitate, pentru cei mici. Spectacolele, care se joacă 
la teatrul InDArt, sunt inspirate din cele mai îndrăgite povești ale copilăriei și sunt presărate cu 
elemente inedite și o mulțime de idei creative și interactive. 

Atelierul de lucru manual: Cum facem Slime? 
Sub îndrumarea unui profesor trăsnit, copiii vor face fiecare propriul slime colorat. Substanța 

gelatinoasa va stârni râsul tuturor. Cine va reuși să-l facă pe cel mai mare? 
Este o activitate perfectă de relaxare prin care copiii se distrează și își dezvoltă spiritul de 

echipă. 
Atelier de creație „Picturi cu nisip” 
Toți copiii au un spirit creativ, pe care adoră să îl lase liber. În cadrul acestui Atelier de creație 

ei vor învăța să realizeze picturi cu nisip colorat și se vor distra copios realizând tablouri unice. 
Sub îndrumarea unui coordonator, cei mici se vor distra experimentând cu acest stil de pictură 

neconvențional și vor rămâne cu o mulțime de amintiri frumoase, dar și cu o pictură, realizată de ei 
cu nisip colorat. 

Atelierul de creație Tricoul Meu 
Oricine iubește tricourile cu imprimeuri cool, iar cei mici vor fi încântați să își creeze propriul 

design. Copiii se vor distra pictând tricouri pe care le vor putea lua acasă și pe care le vor purta cu 
mândrie. Participanții la atelier folosesc vopsele speciale, așadar culorile de pe tricouri nu se vor 
șterge nici după mai multe spălări. 
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https://www.bluparty.ro/atelier-slime-nou/
https://www.bluparty.ro/atelierul-creatie-cu-nisip/
https://www.bluparty.ro/atelierul-tricoul-meu/


După ce copiii pictează modelul dorit, lasă culorile speciale să se usuce. Pentru ca modelul să 
se imprime mai bine, coordonatorul evenimentului va călca tricoul timp de 5 minute, cu fierul de 
călcat. Tricourile se pot spăla manual sau în mașina de spălat, la o temperatura de 30 de grade. 

Atât copiii din învățământul pre-școlar, cât și cei din învățământul primar se vor bucura de acest 
atelier. 

Atelierul de creație “Rame Foto” 
Un alt mod de a pune în valoare spiritul creativ al copiilor este un atelier de creație pentru rame 

foto. Cei mici vor deveni artiști, iar imaginația lor fără limite îi va ajuta să creeze un obiect unicat – 
o ramă decorată cu mult drag, în care să pună fotografia lor preferată. 

Obiectul va ocupa apoi un loc de cinste pe noptiera sau în camera de zi, unde atât copiii, cât și 
părinții lor să se poată bucura de el. 

Atelierul Cutiuța Magică 
Acest atelier de creație îi va stimula pe micii artiști, care se vor distra pe cinste colorând și 

pictând cutii fistichii, pe care mai apoi le pot folosi pentru a depozita cele mai de preț lucruri pe care 
le dețin. 

Atelier Tehnica Decupajului 
Sub îndrumarea unui coordonator îndemânatic și creativ, copiii vor învăța tehnica decupajului 

și cu ajutorul șervețelelor își vor putea personaliza obiectele din lemn preferate, folosindu-și 
creativitatea. 

Atelier arts & crafts “Ghivece colorate” 
În cadrul acestui atelier, copiii vor învăța să decoreze ghivece, în care mai apoi să planteze flori. 

Nu numai că vor simți bine, dar vor și descoperi satisfacția de a face un lucru cu mâinile lor. 
Coordonatorul atelierul le va insufla dragostea pentru plante și natură, într-o atmosferă plină de voie 
bună. 

Se pot pregati lecții interactive, despre istoria Pământului, geosfere și fenomenele naturale, 
apariția mamiferelor sau a dinozaurilor. Lecțiile sunt însoțite de ateliere, unde copiii pot realiza lucrări 
2D sau 3D, dar și alte activități din sfera artelor plastice – pictură, modelaj, colaj. 

Vizita virtuala la Muzeul Național al Țăranului Român 
Muzeul Național al Țăranului Român este un alt muzeu foarte interesant ce poate fi vizitat de 

elevi în perioada programului Școala Altfel 2021. Îi așteaptă pe cei mici cu o istorie bogată dată de 
colecțiile impresionante de obiecte, cu ajutorul cărora își pot imagina cum arăta vechiul sat românesc, 
și îi învață despre ţăran, obiceiuri, tradiții. 

Participanții mai pot lua parte la expoziții de fotografie, dar și la ateliere de creativitate, unde 
sunt invitați să-și exploreze imaginația prin desen, țesut la război, modelaj în lut, ateliere de sunet şi 
meşteşug și altele.  În plus, Cinema Muzeul Țăranului are pentru elevi și diferite filme dedicate 
copiilor sau animații. 

Atelier de creație “Jucării în tablou” 
În cadrul acestui atelier, copiii vor învăța cum să recicleze jucării, astfel încât să le poată admira 

apoi în camera lor, atașate unui tablou. Micuții își vor folosi creativitatea pictând o pânză, apoi cu 
ajutorul coordonatorului, vor lipi jucăria de tablou. 

Camera lor își va schimbă înfățișarea și va arăta minunat, iar ei vor învăța câte ceva despre 
beneficiile reciclării. 

Atelier de creație “Creative Pencil Box” 
Acest atelier le oferă copiilor ocazia să își creeze propriul suport de creioane sau pixuri, cu 

ajutorul bețelor colorate și al unei cutii de carton. Folosindu-și creativitatea și îndemânarea, cei mici 
vor putea realiza cele mai frumoase și creative suporturi pentru creioane. 

Prin intermediul acestui atelier, copiii vor descoperi că pot recicla obiecte pe care să le 
transforme mai apoi în obiecte inedite, prin activități de lucru manual. 

Atelier de creație “Sistemul Solar” 
Acest atelier este cu totul și cu totul special, pentru că cei mici vor învăța cum pot să realizeze 

un sistem solar cu ajutorul unor bile de polistiren și al culorilor. 
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Sistemul Solar are în centru Soarele în jurul căruia se învârtesc nouă planete cu sateliții lor, o 
zonă de asteroizi, comete și meteoriți și alte roci și praf cosmic. 

Un atelier creativ, unde cei mici se vor delecta realizându-și propriu sistem solar. 
 
Vă mai pot propune câteva resurse pe care le puteți utiliza pentru alte activități: 
 
Pentru comunicare on-line: http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php 
Pentru un moment de sport: https://youtu.be/zxFiZPgss-8 
Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti 
Pentru jocuri educaționale on-line, pentru copii cu vârsta între 2-10 ani: 

https://gcompris.net/index-ro.html 
Pentru expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul telefonului 

mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr 
Pentru vizitarea unor muzee din țară și 

străinătate: https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt 
Pentru învățarea programării prin joc: https://studio.code.org/courses 
Pentru combinarea artelor cu programarea: https://gym.pencilcode.net/ 
Pentru teatru on-line: http://www.operacomica.ro/, https://tinyurl.com/ujlm7ah 
 
Bibliografie: 
  
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional  

exemple de activități extrașcolare online 
 
 

Prof. înv. primar Silvia Parvana 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Galaţi 

 
 
Titlul activității: Imaginea de sine și comunicarea în oglindă  
Clasa a IV-a  
 

Competențe specifice:  
 

1. Identificarea alternativelor de soluționare a unor situaţii de stres pentru asigurarea  
stării de bine;  
2. Exprimarea emoţiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situaţiilor;  
3. Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale.  
 
Resurse web: https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU  
Bibliografie: Cum să-ți dezvolți abilitățile de comunicare, Gill Hasson, Editura Polirom, 2012, 

Comunicarea nonverbală în universul școlar, Eugenia Enăchescu, Editura Universitară, 2017  
 
 

Activitățile pe scurt: Activitatea Metoda utilizată Timp 
necesar 

1.  Ne deschidem ferestrele  Momentul de salut, verificarea conexiunilor  3 min  

2.  Bate din palme!  Captarea atenției și stabilirea subiectului lecției  3 min  

3.  Eu și cu mine în fața camer   Moment de reflecție și de introspecție, dialog  7 min  

4.  Cum comunicăm  Conversație  10 min  
5.  Rolul comunicăr  

nonverbale și paraverbale î  
lecția digitală  

Schematizarea achizițiilor teoretice, discuție  8 min  

6.  Oița  Vizionare film, identificare de simboluri  6 min  

7.  Cum te-ai simțit?  Exprimarea emoțiilor printr-un emoticon  3 min  

 
În contextul noii realități didactice, generate de pandemia de COVID-19, am simțit nevoia unei 

flexibilizări a tematicii de la orele de Dezvoltare personală, provocați de o situație cu care nici 
profesorul, nici elevii nu s-au mai confruntat până acum.  

Constatând că unii dintre elevi preferă să își țină camera închise pe durata lecțiilor sau să le 
poziționeze în așa fel încât să nu le surprindă figura, am considerat că o discuție despre imaginea de 
sine, despre felul în care ne reflectăm personalitatea într-o comunicare invadată de imagine se impune 
și poate avea beneficii majore pentru copiii aflați la vârsta pubertății, dezvoltând comportamentele 
specifice acestei etape.  

 
1. Ne deschidem ferestrele Timp 3 min  
Am desfășurat lecția digitală pe platforma Zoom pentru că permite dialogul frontal cu toți elevii 

și am trimis elevilor titlul lecției.  
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2. Bate din palme! Timp 3 min  
Pentru captarea atenției și pentru a descoperi subiectul activităţii am organizat jocul: “Bate din 

palme!” Am pus anumite întrebări și copiii care au avut un răspuns pozitiv au bătut din palme:  
Cine are ochii albaștri? Cine are doi frați? Cui îi plac animalele? Cine îi privește cu atenție pe 

vorbitori în timpul comunicării? Cine se privește pe sine în cameră pe durata lecției? Cine se simte 
confortabil să își vadă propria imagine în timp ce vorbește? Cine preferă să închidă camera? Cine 
se simte deranjat să vorbească cu un interlocutor aflat în spatele unui ecran negru?  

 
3. Eu și cu mine în fața camerei Timp 7 min  
Reacțiile la aceste întrebări au definit trei categorii generale.  
Prima, alcătuită din elevii care își fixează atenția pe vorbitor, urmărind elementele de 

comunicare nonverbală și paraverbală cărora le răspund cu propriile reacții, a doua, din care fac parte 
elevii care sunt tentați, pe parcursul dialogului on-line, să se privească mai mult pe ei înșiși și să își 
corecteze permanent postura, unghiul în funcție de imaginea lor și nu de fluxul dialogului cu 
interlocutorul și ultima, din care fac parte elevii care se simt vulnerabilizați în fața camerei, pentru 
care propria imagine nu este stimulativă și care au, în general, complexe legate de înfățișare, de 
aspectul fizic.  

 
4.Cum comunicăm Timp 10 min  
Elevii sunt invitați să comunice experiențele pe care le trăiesc în timpul orelor digitale, felul în 

care se raportează la propria imagine sau la imaginile colegilor sau ale profesorilor, din camerele de 
pe ecranul partajat.  

Întrebări de reflecție: Cum v-ați simțit privindu-vă în camera web?... Ce ați putea învăța din 
această activitate?... Ce aţi descoperit despre voi şi despre colegii voştri în acest nou context de 
învățare?... ... De este este util să ne și vedem în timpul lecției digitale? 

 
5. Rolul comunicării nonverbale și paraverbale în lecția digitală Timp 8 min  
Următorul pas al lecției a fost să ne reamintim mărcile comunicării 
 (verbale/nonverbale/paraverbale)și rolul lor în transmiterea mesajului, elevii activând 

cunoștințele lor de la orele de comunicare, iar profesorul sintetizând pe Whiteboard câteva idei 
generale: într-o discuție, interlocutorul este impresionat de mesajul verbal în proportie de 10%, de 
intonație și timbru vocal în proporție de 20% și de limbajul corporal în proporție de 70%; limbajul 
nonverbal și paraverbal susțin mesajele verbale, le accentuează, uneori le înlocuiesc sau le contrazic; 
mimica transmite nevoia noastră de aprobare, acceptare, încredere; contactul vizual reglează 
conversația, oferă feedback necesar, exprimă emoțiile vorbitorilor; gesturile ilustrează, reglează, 
adaptează; ecranul negru, în contextul comunicării on-line poate inhiba, poate induce un mesaj greșit.  

Concluzia dialogului a fost aceea că e important să ne și vedem, să ne focalizăm pe mesajele 
vorbitorului și să transmitem propriile mesaje nu doar la nivel verbal, ci și nonverbal și paraverbal.  

 
6. Oița Timp 6 min  
În continuare, profesorul va da share la filmul  
https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU.  
Filmul prezintă povestea unui mieluț vesel, care își distrează prietenii și trăiește fericit în 

armonie cu sine. Într-o primăvară, este tuns și își vede noul chip în reflexia unei bălți, ceea ce îi 
schimbă starea. Devine nefericit, se rușinează de felul în care arată, prietenii râd de el, se izolează și 
își ascunde chipul. Dar un iepure - cerb îl încurajează să danseze, să redevină vesel, căci nu contează 
decât ceea ce poți face cu mintea și cu trupul tău. Mieluțul își recapătă entuziasmul și, cu toate că în 
fiecare primăvară este tuns din nou, acceptă această provocare fără să se mai întristeze. Mesajul 
filmului este acela că un sfat bun îți poate schimba viața. Vizionarea va fi urmată de câteva întrebări 
de reflecție.  

După vizionare, profesorul a adresat întrebarea: Care credeți că sunt legăturile dintre filmul 
animat și lecția noastră?  
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Elevii au identificat similitudinea dintre balta în care se vede mieluțul și camerele deschise în 
timpul lecției digitale, dintre dansul personajului și mesajele nonverbale care transmit starea noastră 
în timpul comunicării on-line, între starea mieluțului și reticența de a deschide camerele pe durata 
dialogului, între intervenția iepurelui-cerb și mesajul dialogului dintre diriginte și elevi.  

 
7. Cum te-ai simțit? Timp 5min  
La finalul activității, am rugat elevii să asocieze camerei lor un emoticon care să le sugereze 

starea emoțională, toate cele afișate transmitând emoții pozitive. 
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Importanța parteneriatului cu părinții                                                                                                       

în realizarea activităților educative 
 
 

Prof. Pârvu Doina 
Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1 

 
 
Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 

îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar 
trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față 
de educația oferită de școală în general. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii.  

De asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Aceștia pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: 
excursii, concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
rezultatul muncii lor.  

Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel 
relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația de le face loc tuturor este mare. 

Deși părinții elevilor sunt, ca toți părinții extrem de ocupați cu problemele familiale sau 
profesionale curente, este în interesul lor evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali 
care au legătură cu problemele educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor educaționale, 
semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de conducere ai școlilor în cauză sau ai 
instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi și mijloace pentru a rezolva cu succes 
toate problemele apărute în domeniul educației. 

           

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Crăciunescu Nedelea,Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
- Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile 

extracurriculare, pe site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/ 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 
 
 

Grădinița Negoiești, Prigoria, Gorj                                                                             
Profesor învățământ preșcolar Păsărică Maria Cristina 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

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

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

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

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

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

• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 
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Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
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anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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PROVOCAREA ȘCOLII ON - LINE 

 

PAȘCA CAMELIA                                                                                                    
LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE MITROI” BILED - JUD. TIMIȘ 

 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 
procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 
în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 
digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 
multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 
copiilor acces la o educație de calitate. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, 
modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A 
existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme 
operaționale, dar și viziuni unitare. 

Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de experiență a 
dascălilor în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. 
Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se 
perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice și 
ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul de dispozitive digitale. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 
acum, câteodată chiar foarte greu.  

Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, 
dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 
unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 
acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 
către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 
deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 
cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul 
în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea 
profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De 
asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții 
sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”. 

Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil , procesul de instruire își 
pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate 
de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile 
experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții 
eficiente de reglare a procesului de învățămant. 
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Activități “Școala altfel” în mediul online 

 
 

Prof. PASCU Elena Raluca 
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Ploiești 

 
 
 
Săptămâna  „Școala altfel” derulată în anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat în același context 

ca și în anul școlar precedent, respectiv sub auspiciile pandemiei COVID-19. Siliți de împrejurările 
perioadei dificile pe care o traversăm am proiectat o gamă diversificată de activități în concordanță 
cu sărbătorile sfârșitului de an, respectând pe cât posibil, prevederile metodologice ale programului. 
Redau în continuare titlul activităților, obiectivele operaționale, sarcinile de lucru și rezultate 
înregistrate. 

 
Activitatea 1 : Tradiții și obiceiuri de iarnă 
Obiective: să descrie două trei tradiții/obiceiuri specific; să construiască un puzzle; să realizeze 

un preparat culinar 

 
Elevii au prezentat principalele tradiții locale din perioada sărbătorilor de iarnă, au realizat un 

preparat specific pe care l-au prezentat. Câțiva au reușit să construiască puzzle-ul propus. 
 
 

Activitatea 2: Vizionare film 
Obiective:  să observe diferitele elemente care compun un film – povestea, acțiunile, 

personajele; să analizeze interacțiunile dintre personaje spațiul/spațiile folosite, imaginea, sunetul, 
costumația și decorul; să argumenteze preferința pentru un anumit film. 
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Elevii au prezentat ideile principale care s-au descprins din acțiunea  celor două filme, au 

meditat asupra mesajelor pe care acestea le-au transmis și-au argumentat preferința pentru un anumit 
film, au răspuns la  întrebările din chestionar. 

Activitatea 3 Cărți preferate din biblioteca personală 
Obiective : să construiască un top al preferințelor pentru cărțile din biblioteca proprie; să 

descrie un personaj preferat 

 
Elevii au descoperit cărți necitite în bibliotecile personale  și au concluzionat ca e cazul să 

citească mai mult. S-au arătat încântați de site-urile care pun la dispoziție cărți în format electronic 
fărăsă perceapă taxe. 

Activitatea 4 S.O.S. Natura 
Obiective: să compună mesaje ecologice; să identifice modalități de protejare a mediului 
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Elevii au analizat situația mediului înconjurător  și au concluzionat că sunt multe acțiuni extrem 
de simple pe care le pot întreprinde astfel încât lucrurile să se schimbe în bine într-un timp relativ 
scurt. 

Activitatea 5 Atelierul lui Moș Crăciun 
Obiective : să confecționeze ornamente pentru brad; să creeze o atmosferă de sărbătoare 

 
Elevii au creat ornamente, au împodobit bradul și au aflat lucruri noi despre frumoasa tradiție 

a împodobirii bradului. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 

Pascu Roxana                                                                                                                   
Scoala Gimnaziala Alexandru Cel Bun, Berzunti 

 
Activitățile extrașcolare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 

în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi.  

Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea 
personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei formale 
urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de valorizarea 
unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi 
implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi 
etc. 

Activitățile extrașcolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util si de a-l transorma într-o sursă educațională. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

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

Dintre formele de activități extrașcolare tradiționale enumerăm: 
 

- vizitele la muzee, expoziții, monumente  și locuri  istorice, case memoriale; 

- vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; 

- excursiile; 

- concursurile pe diferite teme. 
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În perioda pandemiei, activitățile extrașcolare ce presupun vizite, excursii, concursuri 
desfășurate în grup au fost restricționate. Însă aceste activități s-au putut realiza cu succes și în mediul 
online. De exemplu sunt anumite, site-uri care permit vizitarea unor muzee, diferite concursuri se pot 
realiza și online prin utilizarea unor aplicații, platforme, vizionarea unor filme si discuții pe baza lor.  

Școala online a permis desfășurarea  activităților  extrașcolare permițând publicarea rezulatelor, 
reușitelor, fiind vizibile in mediu online atât pentru părinți,  cadre didactice și  elevi.  

 

Bibliografie: 

Vlăsceanu, Gheorghe, coord, Neculau Adrian, Școala la răscruce.Schimbare și continuitate în 
curriculum  învățământului  obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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Obiceiuri și tradiții de Paşte din satul Muncel - Cristolţ, Sălaj 

 

Prof. pt. înv. primar şi preşcolar: Păşcuţă Delia                                                                     
Şcoala Gim. nr. 1 Cristolţ 

 
Săptămâna ,,Şcoala Altfel,, este aşteptată de  către toţi, dar din păcate şi anul trecut, şi anul 

acesta datorită situaţiei în care ne aflăm nu am desfăşura aceste activităţi. În acest an la rugamintea  
parinţilor, dar şi a mea, una din activităţile pe care am dorit să le desfăşurăm în această săptămână era 
vizita în satul meu la câteva persoane mai în vârstă care să ne povestească obiceiurile şi tradiţiile cu 
privire la Sărbătorile Pascale.  

Doream să le oferim şi căteva felicitări şi ouă vopsite făcute cu mânuţa noastră, iar potrivit 
traditie, să le dăruim celor mai nevoiaşe persoane şi singure câte ceva. Totul s-a anulat, dar eu din 
câte ştiu şi din câte mi-a povestit bunica mea, dar și bătrânii satului, am să vă împărtăşesc câteva 
obiceiuri şi tradiţii de Paşti din satul meu natal-Muncel, jud.Sălaj, iar după vacanţa aceasta prelungită, 
am să le prezint copiilor acest material. 

În satul meu, începutul sărbătorii Pascale e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. Femeile 
spala toate vasele din casă cu leşie (apa cu cenuşă) pentru a nu rămâne grăsime pe ele pregătindu-se 
de postul cel mare de la mic până la mare. 

O semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, 
ţăranii încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. 
Cele mai importante lucrări pe care le făceau bărbaţii: curăţarea curţii a şanţului şi văruirea pomilor. 
Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. Sâmbătă dimineaţa 
ciobanul care avea grijă de oile noastre primea o pască şi patru ouă. La noi ouăle se vopsesc cu coji 
de ceapa sau cu vopsea roşie numită fusin. Tot sâmbată se preparau restul bucatelor:cozonac, 
cornuleţe, turtă de ouă, ouă umplute, miel şi sarmale. 

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezeau din 
somn în bătaia clopotelor. Se spalau cu apă curată, îşi puneau straie noi, (era obligatoriu să avem 
haine noi) luau câte o lumânare şi porneau către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea 
în mână, urmat de alaiul de credincioşi, iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. 
Când preotul rostește „Hristos a înviat!” toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a 
înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă 
şi face o cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul 
anului. Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, 
vinul) abia după ce acestea se sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la slujba de înviere. 

Dimineaţa în prima zi de Paşte, după ce s-au spălat pe faţă cu apa în care a fost pusă un ou roşu, 
un bănuţ şi o urzică, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului în toate, copiii (până la vârsta de 10 
ani) merg la neamuri şi la vecini să le anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un 
ou roşu. La plecare, copiii mulţumesc pentru uo, dar şi urează gospodarilor „Sărbători fericite!”. La 
această sărbătoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru că în acea gospodărie să 
fie ferită de rău tot restul anului. 

Pe la amează fetele şi feciorii după ce a ieşit preotul de la biserică joaca un joc numit STICUL 
(înconjoara biseriaca doi, fată şi băiat la semnalul-STIC, dat de un băiat sau o fată care aleargă după 
unul dintre cei doi în jurul bisericii, iar pe cel care îl prinde devine el sticul), semn al purităţii şi al  
bogăţiei. 

Tot după slujbă feciorii se urcau în podul bisericii trăgeu clopotele şi băteau toaca pentu a vestii 
marea sărbătoare, iar cei însuraţi alături de femeile lor şi de copii se adunau în curtea bisericii, unde 
fiecare se sărutau şi se îmbrăţişau, iar dacă cineva era certat, obligatoriu de Paşti se împăcau.  
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Bătrânii satului vorbeau de multe obiceiuri, dar şi superstiţii, cred eu legate de acestă mare 
sărbătoare, dintre care am să enumer câteva.         

La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un 
rol purificator.             

În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul. 

Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 
supărări. 

În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o găleată cu apă neîncepută. Se spune că 
vei avea vederea buna în restul anului. 

La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 
pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 
acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 
ajungând direct în rai. 

Potrivit tradiţiei vă servesc cu un ou roşu virtual şi cu salutul tradiţional de Paşte: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

HRISTOS A ÎNVIAT! 

ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
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Serbări pentru sufletul copiilor şi al părinţilor 
 

Prof. înv. Prescolar: Patrichi Elena Mihaela                                                                 
Grădiniţa P. P. ,,Lumea poveștilor”,Constanța 

                                                              

 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă sau activităţi desfăşurate în 
afara grădiniţei. Ele sunt acivităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a 
educatoarei. 

În grădiniţă serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului. 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa 
copiilor, dar şi a grădiniţei. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj 
de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în 
care are libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi 
eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. În altă 
ordine de idei, serbarea impune şi educatoarei competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se 
interferează mai multe domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai 
multe genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul 
optim, în condiţiile în care copiii mici obosesc destul de repede.   

Materialul ce va fi îmbinat în programul serbării, trebuie să fie selectat în proporţie de 50% din 
conţinuturile predate pe parcursul anului şcolar şi să fie interesante şi accesibile copiilor. În alcătuirea 
programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, selectându-se textul după 
un criteriu thematic (1 Decembrie, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie si de sfârşit de an şcolar). Este bine să 
nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de manifestări. 

Pentru a realiza spectacolul, educatoarea are nevoie şi de cunoştinţe specifice din domeniul 
scenografiei şi al regiei. La toate acestea, se mai adaugă aşteptările copiilor şi ale părinţilor. 

În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi 
educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către copii 
în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie apropiate 
experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de frumos. 

În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordoate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte şi admosfera încărcată de emoţii ce produce o anume 
tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Alternarea numerelor în cadrul programului unei 
serbări are o deosebită importanţă pentru menţinerea interesului copiilor şi pentru asigurarea unui 
ritm antrenant întregii desfăşurări. Atfel, alternarea se va face atât în ceea ce priveşte felul numerelor 
(după două-trei recitări, vor urma cântece) şi în ceea ce priveşte caracterul participării( numere 
executate individual, cu numere executate în grup sau de întreaga grupă). 

Preocupările principale ale educatoarei în cursul unei serbări se canalizează spre animarea 
copiilor şi a spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 

Decorul sălii a primit un aspect festiv (baloane, imagini reprezentative). Copiii au fost îmbrăcaţi 
în costume populare, au recitat, au cântat şi au dansat în faţa părinţilor. prin acest tip de serbare părinţii 
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şi educatorele au participat alături de copii, dansând şi cântând. Altă dată, această serbare, a primit 
un caracter de şezătoare. Sala a fost transformată într-un mini muzeu cu obiecte de artă poulară. 
Copiii, îmbrăcaţi în costume populare au spus proverbe, ghicitori, zicători, au recitat poezii și au 
cântat. 

Prin acest gen de serbări, copiii au posibilitatea să-şi manifeste liber iniţiativele şi originalitatea, 
să-şi dezvolte sentimente. 

Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există preocupări 
susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, se stabileşte centrul tematic specific temei, 
se împodobeşte bradul, se pregătesc cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de iarnă. Sceneta ,, Iată 
vin colindătorii”, a pus în valoare frumuseţea şi autenticitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti: 
colindatul, mersul cu steaua, pluguşorul, sorcova, venirea anului nou, venirea lui Moş Crăciun. 

Serbarea constituită ca mijloc de educaţie ce acţionează pregnant în planul personalităţii şi face 
apel la toată gama trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în planul evoluţiei generale a copiilor. 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic 
şi artistic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
Prof. înv. prim. Pătrună Amalia Eugenia                                                                   

Școala Primară Americano Română Oradea 
 

 

Activitățile extrașcolare sunt cele mai eficiente modalități de stimulare a comportamentului 

creativ al elevilor în vederea formării personalității. 

În vreme de pandemie aceste activități au fost realizabile în mare parte doar prin implicarea și 

ajutorul acordat din partea părinților care ne-au susținut în derularea diferitelor activități. 

Exemple de activități extracurriculare parcurse de noi  în perioada școlii online au fost: 

 

Am vizionat filmulețe cu povești clasice,  

- filmulețe cu animale, și am discutat cum le putem proteja (câini, pisici, salamandra de foc…) 

- filmuleț despre alimentația sănătoasă 

 

Am făcut vizite la muzee virtuale (Muzeul Luvru,, la Muzeul Antipa) și Grădina Botanică din 

Jibou 

 

Am organizat - un mic atelier de gătit (pâine, clătite, sarmale) 

-  un atelier de lucru manual 

- turism virtual ”10 tururi virtuale ale celor mai faimoase peisaje din lume” 

Activitățile extracurriculare în vreme de pandemie au fost variate și pline cu informații noi , 

totuși părerea mea este că prezența fizică la astfel de activități îi ajută să interacționeze mai eficient  

cu alți elevi de vârsta lor, trăind diferite situații și emoții împreună. Trăirea spontană educă. 
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‘’Activități extracurriculare în perioada pandemiei ’’ 

 
Prof. Păun Ionela                                                                                                               

Școala Gimnazială nr. 1, oraș Bragadiru, județul Ilfov 

 
În această perioadă activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online și urmăresc să 

mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici să descopere într-un ritm intens formatul digital și utilizarea 
acestuia. Ele joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale 
copilului pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

Tipuri de activități din care copilul poate să-și aleagă pe cele potrivite, care-l vor menține activ 
și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute: 

 tehnico-științifice (cluburi și cercuri tematice, cursuri de programare online, tabere urbane );   
 ateliere creative de arte frumoase care îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 

discurs, creativitatea și imaginația, șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist (cursuri de graphic design);   

 turism virtual care îl ajută să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, explorează un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” 
într-una educativă, combate lenea și plictiseala; 

 cursuri de limbi și literaturi străine,  cursuri de cultură și civilizație care îi asigură un nivel 
de cultură ridicat; 

 cursuri și ateliere de gătit în care copilul descoperă arta culinară, lecții de nutriție care vor 
forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții; 

 

Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de 
exemplu, simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel 
interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru 
activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul 
acestora. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, 
activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece le pot schimba optica asupra vieții și îi pot 
orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul 
va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător.  

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

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie 
bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor, punându-i în contact 
direct cu obiectele și fenomenele din natură.   
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Activitățile extracuriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Este important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Beneficiile activităților extraşcolare: dezvoltarea unei atitudini proactive, integrarea copiilor 
într-un colectiv, dezvoltarea experienței și spiritului de echipă, creşterea stimei de sine și a încrederii 
în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, stimularea interesului pentru cunoaştere în 
general, descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor, dezvoltarea unor atitudini 
deschise, tolerante, umaniste, dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, capacitatea de a se 
adapta uşor unor situaţii noi, îmbunătăţirea relaţiei școală (cadru didactic)-familie-copii, dezvoltarea 
abilităților de informare și utilizarea optimă a mijloacelor moderne de informare. 

  

Bibliografie:  

• https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 
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Aplicaţii de evaluare online -                                                                                      
tehnologii moderne pentru un învăţământ performant 

 
Prof. Marinela Simona Păun                                                                                               

Liceul Tehnologic Iancu Jianu 

 
Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă 

fiecare aspect al vieţii umane. Tehnologiile moderne au determinat creşterea prezenţei la clasă a 
elevilor, care sunt atraşi de caracterul informal şi interactiv al lecţiilor.  

Evaluarea online a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari 
de notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție 
de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - orală 
( conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/în 
cadrul sesiunii de examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți 
conceptuale etc.; - activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, 
observarea și analiza activităților practice desfășurate de elevi; - testelor sau a probelor de cunoștințe 
în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale. 

Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. 
Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și 
sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea asimilării 
conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și cursanții săi. Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare 
(ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning sunt 
utilizate pentru proiecte colaborative complexe. 

Datorită contextului SarsCov2, unităţile şcolare au fost nevoite să își adapteze activitatea 
didactică exclusiv online.  

Trecerea de la lecțiile predate în școli la cele bazate exclusiv online, a adus cu sine multe 
provocări atât pentru profesori, deoarece aceștia au trebuit să facă un efort și mai mare pentru a capta 
atenția elevilor, cât și pentru elevi deoarece atenția lor a fost mult mai mică, fiind acasă.  

Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 
interacțiune cu elevii și a modului în care se derulează evaluarea procesului educațional. Utilizarea 
instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru schimb de 
informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea facilă cu elevii. 

 

Surse bibliografice: 

• https://gutenberg.ro/4-metode-interactive-de-predare-online 
• https://www.profesorinromania.ro/2021/02/04/metode-moderne-de-predare-in-cadrul-

lectiilor-online/ 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 

 

Autor: Păunescu Cristina - Violeta                                                                                     
Prof. înv. primar Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Văii, jud. Bacău 

 
Copiii simt întotdeauna nevoia de a se juca și de a descoperi lumea din jurul lor. Sunt în stadiul 

în care învață ceva nou în fiecare zi, își descoperă vocațiile și leagă noi prietenii. Școala este locul 
ideal în care aceștia acumulează diverse cunoștințe pentru a le utiliza în viața de zi cu zi. Totuși, 
școala ca instituție se concentrează doar pe partea academică și, astfel, activitățile extrașcolare le vin 
în ajutor cadrelor didactice. 

Educația extrașcolară o completează pe cea școlară, ambele contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a elevilor. Aceasta urmărește identificarea şi cultivarea aptitudinilor, talentelor, a 
inteligenței emoționale, dar și stimularea creativității. Astfel, elevii sunt antrenați în activități diverse 
și interesante, cultivă interesul pentru activitățile socio-culturale și capătă încredere în sine. Cadrele 
didactice au posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea și să 
realizeze mai facil obiectivul principal al școlii – pregătirea copilului pentru viaţă. Activitățile care 
se pot desfășura cu elevii sunt diverse și îi încântă, de la vizite la muzee, monumente și locuri istorice 
și vizionarea de piese de teatru, până la activități sportive, excursii și tabere, și nu numai. 

Până la momentul actual, activitățile extrașcolare s-au desfășurat în școală sau în aer liber. Însă, 
întreaga planetă a devenit în scurt timp afectată de Coronavirus, care a condus la închiderea temporară 
a școlilor. Toate disciplinele și cursurile au început să fie predate în mediul online, pe platforme 
precum Zoom și Google Meet. Din cauza nevoii, atât copiii și părinții, cât și cadrele didactice au 
trebuit să se adapteze la noul sistem de învățământ din pandemie. Au apărut o multitudine de 
platforme interactive care să faciliteze procesul de predare și să-i țină pe elevi atenți, dar și să facă 
diverse activități online. Cadrele didactice pot face jocuri online educative și să-și predea în mod 
obișnuit disciplinele, dar cu ajutorul pozelor colorate și al clipurilor video.  

Deoarece s-au impus restricții, nu s-au mai putut organiza activități extrașcolare în aer liber sau 
excursii. Cadrele didactice au rămas la dispoziție doar cu gadgeturile de acasă și sursele educaționale 
nelimitate ale internetului. Așadar, ce fel de activități extrașcolare se pot desfășura online, care să fie 
și interesante pentru elevi, și facile pentru profesori în același timp? 

Unele dintre activitățile cele mai populare și foarte apreciate de elevi erau vizitele la muzee și 
la monumente istorice. Datorită pandemiei, acestea pot fi realizate de acasă prin intermediul muzeelor 
virtuale. Avantajul internetului este că se pot vizita locuri fascinante din toată lumea, stând acasă, un 
element nerealizabil sau mai complicat de realizat în mod fizic. Elevii pot vizita locuri precum Muzeul 
Luvru, Muzeul Van Gogh sau Muzeul Național de Artă al României, în timp ce stau acasă. În acest 
mod, aceștia dobândesc cunoștințe noi despre istorie și artă din România și din alte țări îndepărtate 
ale lumii, învață să aprecieze frumosul. De asemenea, vizitele în muzee virtuale le stimulează setea 
de cunoaștere și dorința de a călători. 

Nici cluburile de carte nu se mai pot desfășura în mod normal, însă, cu ajutorul platformelor 
educaționale online, elevii și profesorii se pot întâlni pentru a discuta despre cărțile citite pe Zoom 
sau Google Meet. Cu siguranță fiecare dintre ei are un autor favorit pe care ar dori din tot sufletul să-
l întâlnească o dată în viață. Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei și a mijloacelor de comunicare 
online, se pot organiza întâlniri virtuale cu autorii. Astfel, elevii le pot pune întrebări și să le 
împărtășească gândurile despre cărțile respective. O astfel de activitate extrașcolară i-ar încânta pe 
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elevi și pe profesori deopotrivă și, datorită internetului, se poate desfășura cu ușurință. De asemenea, 
elevii își pot exprima opiniile despre cărțile citite sub forma unor recenzii scrise sau video. Recenziile 
pot fi acompaniate de poze care să exprime emoțiile transmise de cărți. 

Cu toții avem conturi pe rețelele de socializare, cele mai populare fiind Facebook, Instagram, 
Youtube și Twitter. În ultimul deceniu, acestea s-au dezvoltat cu o rapiditate incredibilă și continuă 
să vină la pachet cu o multitudine de facilității și opțiuni de care orice persoană cu un cont poate avea 
parte. Sunt populare în special în rândul tinerilor și copiilor, iar cadrele didactice se pot folosi de 
aceste rețele de socializare în scop educativ și constructiv. De exemplu, aprofundarea operelor literare 
și a scriitorilor români la limba și literatura română poate deveni o activitate extrașcolară interesantă 
cu puțină creativitate. Profesorii le-ar putea da ca sarcină elevilor să creeze conturi pe Facebook sau 
Instagram pentru scriitori. Este un exercițiu modern de imaginație prin care elevii își pot imagina ce 
fel de postări ar publica autorii respectivi, adăugând gânduri sau poze și o listă de prieteni. 

Deși activitățile extrașcolare online sunt mai puțin eficiente decât cele desfășurate fizic, prezintă 
totuși o alternativă excelentă care s-a dezvoltat mult mai rapid decât s-ar fi putut anticipa. Așadar, 
consider că este loc de multe alternative de acest fel în cazul unei pandemii, care pot fi creative și 
fascinante pentru elevi și facile pentru profesori. Fie online sau tradițional, activitățile extrașcolare 
trebuie să aibă același scop educativ prin joacă și descoperirea unor lucruri noi, care să-i determine 
pe elevi să își găsească vocațiile și să le stimuleze creativitatea. 
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ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE ONLINE 

 
 

PROF.  PĂVĂLUȚĂ MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

 

 
Obiectivul primordial urmărit de fiecare cadru didactic, începând de la grădiniță și până la 

absolventul de studii superioare, îl constituie formarea de competențe în conformitate cu profilul de 
formare european.  

Nu de puține ori ne-am plâns de lipsa sincronizării între programa școlară, resursele materiale 
disponibile în școli, percepția diferită a cadrelor didactice și a părinților cu privire la rezultatele muncii 
de la catedră, lipsa de interes a elevilor, criticile societății și nevoia reală de formare, caracteristică 
unei societăți în schimbare. 

Ce cred eu că a funcționat în educația online și voi folosi și la activitatea mea în clasă? 
Cu siguranță voi folosi în continuare manualele și caietele digitale, voi apela la resursele utile 

precum: a) prezentări electronice: PowerPoint, Google Prezentări, Prezi, Canva; b) aviziere virtuale: 
Padlet, Symbaloo, Webjets; c) crearea unor povești: Storyjumper, Little Bird Tales, Storybird, 
Mystorybook, Storyboard That; d) crearea de materiale video, desene animate, benzi desenate: 
Edpuzzle, Voki, WeVideo, MakeBeliefsComics, Pixton; e) crearea documentelor colaborative 
(Documente Google); f) crearea unor hărți conceptuale: MindMeister, Coggle, LucidChart, Bubbl.us; 
g) crearea unor nori de cuvinte: WordArt, Wordle; h) crearea de jocuri educaționale și exerciții 
interactive: ClassTools, Kubbu; i) realizarea instrumentelor de evaluare: Mentimeter, Kahoot, Google 
forms, Socrative, SurveyMonkey.  

Cadrele didactice se află într-un continuu proces de instruire și autoinstruire, fiecare a înțeles 
că schimbarea vine din clasă, unele chiar au trecut dincolo de ”imaginea” pe care o aveau părinții 
despre menirea cadrului didactic și au preluat și rolul de animator, de psiholog, de antrenor, de 
prieten… 

Eforturile susținute au făcut ca elevii și părinții să capete încredere în aceste modele, să nu mai 
pună la îndoială deciziile luate. Cele mai multe schimbări s-au făcut la clasele primare, aici profesorii 
s-au dovedit foarte receptivi la metodele de stimulare a gândirii critice, la lucrul pe centre de interes, 
au încercat să descopere ce tip de inteligență îi este specifică fiecărui elev și să îl valorifice din această 
perspectivă.  Materialele didactice, cele mai multe confecționate de cadrele didactice, au ajutat elevii 
să înțeleagă mai bine noțiunile predate, să îndrăznească să se deschidă, aceștia au început să 
colaboreze și să lucreze mai bine și mai mult în echipele lor. 

Începând cu martie 2020, lucrurile nu au mai fost asemănătoare, toți ne-am trezit în fața 
pericolului pe care îl reprezenta activitatea în echipe/ grupă/ perechi, am stat acasă pentru a ne proteja 
și am fost puși în fața necesității de a apela la diferite platforme pentru a putea comunica și organiza 
cursuri pentru elevii noștri. 

Majoritatea cadrelor didactice s-au adaptat rapid, au participat la webinare de instruire și au 
accesat singure aplicații care să le permită transmiterea de cunoștințe în timp real și eficient pentru 
elevi. 

Pot fi aceste aplicații considerate metode moderne de instruire online? 

314



Majoritatea dintre noi vom răspunde probabil că le considerăm moderne, le-am văzut 
eficacitatea mai mare sau mai mică asupra elevilor și probabil că mulți dintre noi nu vom renunța la 
aplicarea lor deoarece unele dintre ele ne ușurează foarte mult munca, așa cum sunt chestionarele 
online ce ne oferă statistici și interpretări, jocurile educaționale digitale care îi captivează pe elevii 
noștri și noi reușim să le formăm competențele dorite într-un mod atractiv și plăcut, transmiterea 
lecțiilor online, pentru cei care din motive medicale nu pot participa fizic la ore, constituind un real 
ajutor în favoarea acestora. 

Consider că aplicațiile fac lecțiile mai creative și practice, conceptele abstracte, complexe devin 
mai ușor de înțeles, învățarea mixtă, apărută la începutul acestui an școlar fiind o umbrelă pentru 
diferite moduri de învățare în care cadrul didactic îmbină în mod armonios educația tradițională cu 
metode didactice diverse, un mix între învățarea bazată pe web/ online cu învățarea față în față. 
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ARTA TRANZIENTĂ 
 
 

PECHE ALINA MARIETA 
Școala Gimnazială Nr. 13/Grădinița cu P. P. Nr. 14 

Râmnicu Vâlcea, Județ Vâlcea 
 

 
Schimbările dramatice care afectează societatea, afectează totodată și modul în care se 

desfășoară copilăria celor mici. Din cauza noilor tehnologii și a ritmului în care părinții își trăiesc 
viețile de zi cu zi, timpul petrecut afară, în natură, s-a diminuat considerabil.  

Trebuie să conștientizăm faptul că jocul în sine clădește încrederea în sine a copilului, îl ajută 
să rezolve probleme, să facă noi descoperiri, să fie curios, să își pună noi și noi întrebări. Indiferent 
de vârsta copiilor la care ne referim, jocul în natură pune în mișcare creativitatea și totodată contribuie 
la înțelegerea lumii ca întreg. 

 
Arta tranzientă este un concept folosit în cadrul pedagogiilor de inspirație Reggio Emilia sau 

celor care promovează conectarea copiilor cu natura. Este o artă cu caracter non-permanent, 
cunoscută și sub numele de arta fără lipici (no glue art), având un puternic impact educațional și 
putând fi folosită cu succes de părinți, acasă, sub îndrumarea cadrelor didactice.. 

Conform teoriei acestei pedagogii, nu contează rezultatul final, ci procesul prin care copilul 
ajunge să creeze ceva, se pune accent pe proces, pe stimularea creativității spre a descoperi, analiza, 
compara, pe senzațiile vizuale, tactile și nu pe produs, mai ales că această arta este non- permanentă.  

Copiii sunt încurajați să creeze și să se joace cum vor ei, nu se pune niciun fel de presiune. 
Educatorii si părinții trebuie doar sa asigure mediul, lucru ușor de realizat în cazul existenței unei 
locuințe cu gradină, unde există un mediu natural cu flori, frunze, pietricele, pământ, poate nisip, si 
multe astfel de exemple dar și în interior se pot crea astfel de medii.   

În legătură cu această artă, Simon Nicholson a introdus noțiunea de „piesele libere”. Concret, 
specific este un mediu atât din resurse naturale (scoici, bețe, bucăți de lemn, pietre, conuri, nisip 
etc.),  cât si din alimente (paste, boabe etc.), materiale din plastic, nasturi, capace, cauciucuri vechi, 
sfoară, cartoane, bureți, vase, tot felul de obiecte reciclate, care să nu pună în pericol siguranța 
copiilor. În filosofia educațională Reggio Emilia, spațiul este considerat „al treilea profesor”.  
      

Arta tranzientă îi conectează pe copii cu natura, în contextul în care acum trăim o depărtare de 
aceasta, o aparentă îngrădire. Această artă implică: 

 Sortarea și gruparea materialelor, 
 Combinarea creativă a culorilor, 
 Crearea unui patern sau a unei geometrii a elementelor (adeseori se întâmplă intuitiv), 
 Aranjarea și rearanjarea elementelor, 
 Munca de concept, identificarea unei idei și mai bune sau îmbunătățirea ideii inițiale, 
 Explorarea texturilor materialelor, 
 Conectarea simultană cu toate procesele de mai sus. 
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Jocul liber cu materiale pe care le descoperă în natură aduce un plus și mai mare prin faptul că 
dezvoltă latura autonomă în orice copilaș, îl învață cum să rânduiască lucrurile, cum să capete 
încredere în sine, cum să fie independent și cum să descopere singur ce și cum să facă. Joaca, cu 
materialele din natură dezvoltă și întărește simțurile celor mici. Zgomotele îi fac mai atenți, micile 
vietăți mai curioși, plantele, pietrele, pământul, apa, scoarța copacilor, îi învață texturi și senzații 
diferite, forme și mirosuri. Este modul prin care fiecare copil ar trebui să descopere lumea în 
autenticitatea ei. 
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TRADIȚII DE PAȘTE ÎN UNELE ZONE DIN ROMÂNIA 

 
Prof: Peia Codruța 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, Caraș-Severin 
 

 

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 
fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 
include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 
friptură de miel. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniţă şi spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Cu această apă se spala pe fată în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul şi aşa 
cum aleargă oamenii la Înviere când se trag clopotele la biserică, aşa să alerge şi feciorii la ele. Flăcăii 
trebuie să se ducă cu flori la casele unde locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a 
îşi arăta consimţământul la sentimentele lor, trebuie să le oferă un ou roşu. 

În Moldova, în dimineaţa următoare după noaptea Învierii se pune un ouă roşu şi unul alb într-
un bol cu apă ce trebuie să conţină monezi, copii trebuie să şi clătească fata cu apă şi să şi atingă 
obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogăţii. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca 
oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie aruncate neapărat pe drum. 

Credințe și Superstiții de Paște 

– La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 
un rol purificator. 

-În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul.  Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, 
calamităţi naturale, supărări. 

– În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 
vei avea vederea buna în restul anului. 

– Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 
ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 
sporului în toate. 

– În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

-Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 
ele peste an. 

– Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 
oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 
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– La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 
pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

– Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

Bibliografie: 

1. BOCȘE MARIA, Coordonate ale cercetării etnoiatriei în Transilvania, în „Biharea, culegere 
de studii și materiale de etnografie și artă”, vol. XVIII, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1991.  

2. BOCȘE MARIA, Mutații contemporane privind funcțiile și semnificațiile portului popular 
transilvănean, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, vol. X, Cluj-Napoca, 1978.  

3. BOCȘE-CĂLUGĂRU MARIA, Obiceiuri agrare pe Valea Crișului Negru, în „Zilele 
folclorului bihorean”, Oradea, 1974.  

4. BOCȘE MARIA, Rituri funerare pentru viață, în Banatica, nr. 12, I, Muzeul de istorie al 
județului Caraș-Severin, Reșița, 1993. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                       
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Educatoare: Pele Alina-Ionela                                                                                  
Grădinița Cu Program Prelungit  „Lumea Copiilor” 

 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şieste 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omuluidin punct 
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic 

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

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Este cunoscut faptul că 
activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai atractiv, 
în afara contextului instituțional.  Constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la 
educarea morală, estetică a copiilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-
artistic.  

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul li$er al elevilor într-un 
mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o 
sursă educaţională. Este necesar ca în activităţileextracurriculare o$iectivele instructiv-educative să 
primeze, dar tre$uie să fie integrate în modec'ili$rat şi momente recreative.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă celemai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor. Copiii au nevoie de astfel de activități care să 
le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le 
ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. Acum, 
când traversăm o perioadă atipică și au nevoie de continuitate în educație. Având în vedere limitările 
impuse de pandemia COVID-19 și cele mai multe activități extrașcolare vor fi organizate afară, pe 
terenul de sport sau la locul de joacă. Dorind modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-
educativ, trebuie să îmbinăm activităţile şcolare cu activităţile extraşcolare.  

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

Spectacolele  sau  vizionările  (teatrul   de  păpuşi)  constituie  o  formă  de activitate  extrașcolară  
prin  intermediul  cărora  copilul  face cunoştinţă  cu lumea minunată a artei. Această formă de 
activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile 
de impresii puternice. Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole 
deteatru, serbări constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare   în   
organizarea  unor   acţiuni   interesante.   De   exemplu,  vizionarea   emisiunilor muzicale, de teatru 
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pentru copii, distractive sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că 
realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc.  

   În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a 
oferit, de asemenea și noi modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi 
familiile, noi roluri pentru creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor.  
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ACTIVITATEA ONLINE                                                                                                     
UN PARTENERIAT DE SUCCES CU PĂRINȚII 

 

Prof. DELIA PELE                                                                                                      
Grădinița nr. 23 Oradea structură a Liceului Ortodox 

 
 

Într-o lume în plină schimbare, cu noi provocări și controverse, activitatea online reprezintă 
pentru noi dascălii, o preocupare majoră de adaptare și gestionare eficientă a resurselor în folosul 
preșcolarilor. 

Sub amenințarea COVID-19, viața a milioane de copii se limitează temporar la spațiul propriilor 
case și ecrane. Noi dascălii împreună cu părinții trebuie să-i ajutăm să navigheze în această nouă 
realitate. 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelele de învățământ 
în această perioadă a activităților online. Nevoile copiilor de conectare și contact direct cu adulții și 
alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac 
învățarea online o adevărată provocare. De aceea noi educatoarele de la Grupa Mare A am încercat 
prin jocurile propuse să-i ajutăm pe părinși să-și împartă și să-și organizeze eficient timpul. Întreaga 
noastră activitate se raportează acum la modul în care reușim să gestionăm acest aspect al comunicării. 

Am propus pentru început jocuri ce vizeză organizarea rutinei unei zile pentru a le crea o 
autonomie și stabilitate atât copiilor cât și părinților. Apoi am pus accent pe comunicarea cu părinții 
și preșcolarii , care a fost gândită sub forma unor informații simple, clare cu repere  cunoscute copiilor 
și cu mult accent pe emoții. Validarea și acceptarea emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților ne vor 
ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact. 

Apoi conectarea părintelui cu grădinița și cu noi educatoarele pentru ai permite să capete sprijin 
în organizarea activităților cu propriul copil ne-a ajutat să menținem copilul la programul lui familiar. 

Conectarea zilnică a noastră cu preșcolarii am gândito din perspectiva importanței de a  reda 
stabilitate și continuitate activității copilului. Am experimentat în această perioadă importanța 
interacțiunii cu copilul în defavoarea metodelor sofisticate, pentru că aveam nevoie de o conexiune 
adaptată la aceste noi schimbări. Am considerat că este mai importantă și prioritară  partea 
emoțională. 

Ca totul să funcționeze normal, am încurajat un program echilibrat folosindu-ne în mare parte 
de ceea ce dispune un copil în spațiul familiar de acasă. Manifestarea creativității, dezvoltarea 
imaginație,implicarea în treburile casnice , descoperirea jocurilor făcute la grădiniță pe care ei acum 
le pot adapta la mediul de acasa i-au ajutat să accepte acest nou stil de viață. 

Trebuie însă să recunoaștem că a căuta metode noi cu implicarea resurselor digitale, care să 
corespundă nevoilor șă particularităților grupului de copii, este o adevărată provocare pentru tot ceea 
ce înseamnă experiența și bagajul de cunoștințe. Este important ce rol acordăm în sprijinirea părinților 
în organizarea momentelor de reper, rutinelor și accesul la activitățile potrivite. Asigurarea suportului 
emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorului contează 
mai mult decât cantitatea activităților sau scopul lor. 

Dar în toată preocuparea aceasta de a găsi cele mai bune modele care să ne ajute să continuăm 
de acasă și online comunicarea cu preșcolarii și părinții, copiii recunosc că le place să lucreze cu 
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telefonul, calculatorul deoarece acest aspect le oferă posibilitatea de a merge în ritmul lor,sunt 
distractive, învață puțin câte puțin și nu îi limitează ca timp. 

Însă nu trebuie să uităm și  chiar să ținem seama de efectele negative pe care le pot provoca 
activitățile îndelungate pe aceste dispozitive. Ași aminti eu aici, comunicarea facilitată de tehnică 
care predispune la izolare, lipsa interacțiunii fizice și a manifestării emoțiilor în stare pură. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                     
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
prof. înv. primar Pépel Ibolya-Beáta                                                                           

Școala Gimnazială ,,Gyulaffy László’’ 

 
Activitatea extraşcolară este partea de educaţie, care asigură transferul de cunoştinţe,ceea ce 

oferă elevului deprinderi practice de a integra în practică cunoştinţele teoretice acumulate.     
Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală, dezvoltă gândirea 
critică și stimulează implicarea tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor 
omului si al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă si cea comportamentală.   

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii în excursie, în parc sau la muzeu, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață 
mult mai ușor din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru elevi. 
Serbările și festivițile marchează evenimentele importante din viata școlarului. 

În această perioadă de izolare activitățile școlare și extrașcolare s-au mutat în mediul online. 
Folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copii isteți ce sunt puternici 
motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ.  Este 
recomandat pentru nouă generație de copii îmbinarea tehnologiei și jocurilor online cu educația 
folosind produse de învățare inovatoare. Acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină 
implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea 
copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia.                            

În învățământul online există niște metode interactive pe care le poate folosi și în cadrul 
activităților extrașcolare: 

Informații structurate 
Pentru structurarea informațiilor sunt recomandate prezentările PowerPoint. Slide-urile vor 

cuprinde doar cele mai importante informații. Se poate folosi această prezentare Power Point pentru 
a aduce în atenția copiilor o poveste sau o lecție științifică. 

Chestionare și quiz-uri 
Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare 

sau quiz-uri sunt metode bune și interactive. Pe internet există o mulțime de platforme care permit 
evaluarea nivelului de cunoștințe a elevilor. Această metodă se poate folosi și în cadrul unor 
concursuri. 

Proiectul 
Această metodă pun elevii în situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit 

singuri. Cu ajutorul accesului la internet și la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și 
structureze informația și să o integreze în așa fel într-un proiect încât să fie pe înțelesul tuturor. De 
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asemenea, pentru ca acest proiect să fie mai interesant de realizat, elevii pot folosi platforme sau alte 
aplicații online pentru a crea suport vizual pentru proiectul lor.  

Jocurile didactice 
Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în 

învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient. Cunoștințele pe care le 
deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire 
algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme. 

Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile extrașcolare, putem găsi modalități 
de introducere a unor activități de comunicare, de relaxare și învățare . Există muzee internaționale, 
cluburi și cercuri tematice, în care se învață multe tipuri de activități extrașcolare.  Soluţia pentru 
toate aceste lucruri o reprezintă platformele online care sprijină procesul de învăţare individuală 
școlară şi permit copiilor să acceseze o serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri 
educative. 

Învățarea online a oferit o alternativă la clasele tradiționale, ce permite un mediu de învățare  
colaborativ și o anumită flexibilitate în realizarea activităților extrașcolare. 
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ- „POVESTEA IEPURAȘULUI DE PAȘTE” 

 
PROF. DANIELA MARIA PETACA                                                                     

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÂMPENI,                   
JUD. ALBA 

 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „Povestea iepuraşului de paşte” 

Voi expune o zi din activitatea pe care am desfășurat-o la grupa inimoșilor.  

Copiii iubesc nespus această sărbătoare, deoarece simbolul lor drag, Iepuraşul de Paşte, le aduce 
în dar cadouri, dulciuri şi ouă roşii. Centrul tematic şi sala de grupă sunt amenajate corespunzător 
sărbătorii care se apropie cu imagini specifice, reviste, cărţi,  

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineaţa, iepuraşilor veseli! Vom 
purta o scurtă discuţie despre sărbătoarea care se apropie, după care facem prezenţa, completăm 
calendarul naturii, anunţ noutatea zilei. Prezint copiilor scrisoarea şi coletul surpriză pe care le-am 
primit de la Iepuraşul de Paşte în timp ce mă îndreptam spre grădiniţă. Aici avem toate   materialele 
necesare desfăşurării activităţilor de astăzi. Dacă reușim să rezolvăm toate cerințele o să primim o 
altă surpriză din partea iepurașului.  

Prin metoda mâna oarbă copiii vor extrage dintr-un săculeţ ecusoane în formă de ouă roşii, 
albastre şi galbene specifice fiecărui centru. În funcţie de ecusoanele din piept, copiii se îndreaptă 
spre centrul corespunzător.  

La fiecare centru le prezint sarcinile şi obiectivele copiilor (Artă:,,Felicitare de Paște” – 
decorare), (Joc de masă: ,,Oul’’ – puzzle),(Stiinţă: ,,Ajută Iepuraşul să ajungă la coşul cu ouă ’’- 
labirint). Aceştia se aşează la măsuţe şi rezolvă cerinţele. Reamintesc copiilor comportamentul în 
cazul acestor activităţi: vorbim în şoaptă, pentru a nu-i deranja pe colegi, lucrăm ordonat, utilizăm cu 
grijă materialele puse la dispoziţie şi ducem la bun sfârşit lucrarea începută. Îi supraveghez şi intervin 
acolo unde este nevoie. Copiii se rotesc în cadrul centrelor. Fac aprecieri individuale şi de la fiecare 
centru lucrările vor fi expuse în sala de grupă.  Trecerea la urmatoarea etapa a zilei se face prin 
tranzitia" Bat din palme" joc cu text şi cânt; 

Copiii sunt așezați  în semicerc pe scăunele  pentru a asculta “Povestea Iepuraşului de Paşte”. 
Copii repetă titlul povestirii. Redau conţinutul povestirii clar, cursiv, expresiv folosind mimica şi 
gestica corespunzătoare. Expun conţinutul urmărind succesiunea momentelor principale, simultan cu 
povestirea prezint imaginile sugestive. Pe parcursul povestirii explic cuvintele necunoscute. După 
terminarea povestirii le voi adresa întrebări pentru a reconstitui continutul povestirii. Evaluarea 
activitatii  se face cerându-le copiilor să formuleze propoziţii cu cuvintele nou întâlnite.În încheierea 
activităţii fac aprecieri colective şi individuale. 

Tranziţia dintre activitatea de povestire şi cea de activitate practică se face interpretând 
cântecelul :,,Mii de albine,,.  

Încă o dorinţă a iepuraşului este aceea de a realiza lucrarea practică “Iepuraşul de Paşte”. 
Copiii intuiesc materialele de lucru (coşuleţele cu material mărunt pentru lipit, planşele pe care vor 
lipi, lipici). Se afişează copiilor un model deja realizat, se intuieşte, după care le voi explica paşii ce 
trebuie respectaţi în realizarea lucrării. Vom executa câteva exrciţii de încălzire a muşchilor mici ai 
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mânuţelor: închidem şi deschidem pumnii, cântăm la pian,plouă, tună, iese soarele. După ce toţi copiii 
au realizat lucrarea, se fac aprecieri asupra modului în care au lucrat. Lucrările realizate se expun la 
panou. 

Trecerea la urmatoarea etapă a zilei se face prin tranziţia”Unul după altul..”. 

Mai avem de îndeplinit o ultima  dorinţă a iepuraşului,să ne jucam jocul: “Cursa magică a 
iepuraşilor” 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, ei trebuie să parcurgă traseul din grupă având în mână o 
lingura cu un ou roșu. La startul din fluier, doi copii din cele 2 echipe trebuie să ajungă până la capătul 
traseului unde vor plasa ouăle în cele două coșulețe. Echipa care va reuși să adune cele mai multe ouă 
în coș, va fi câştigătoare. Toți preșcolari primesc ca și recompensă ouă de ciocolată. Ziua se încheie 
cu o expoziţie pregătită părinților. 

  

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Curriculum pentru educație timpurie-2019; 
2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie; 
3. Glava A., Tătaru L., Chiş O. „Piramida cunoaşterii”. Repere metodice în aplicarea 

curriculumului preşcolar. Piteşti: Editura Diamant, 2014. 
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Exemple de activități extrașcloare în online 

 
Prof. Petcu Adriana 

 

 

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

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Un  aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 
extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă 
prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți 
de comunicare cu semenii lor. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Exemple de activități extrașcolare 

 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

 
2. Ateliere creative de arte frumoase 

 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. 
 Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 
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3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 
Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

 

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

Descărcați aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi 
și literaturi străine..Astfel, copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă 
studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină 
(sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel 
de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește. 

 

5. Cursuri de improvizație pentru copii 

Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care 
un copil nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens. În cazul în care te 
întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin exerciții de vorbire și prin 
cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să rostească 
corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în 
schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou. 

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să facă 
față provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau în 
orice împrejurare nouă.  

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

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

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 
• https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 

.  
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ACTIVITĂȚI 

 

Petcuț Diana Maria 
Școala Gimnazială „Tabajdi Karoly” Zerind 

 

 

 

                                                        „Stăm acasă!” 

 

                                                     Bucătarii pricepuți 

Activitatea 1 

 
 
Astăzi vei fi bucătar! 
Pentru început îți vei confecționa echipamentul necesar: 
 
-realizează o bonetă de bucătar (ai un model în filmulețele de mai jos): 
https://www.youtube.com/watch?v=7mGJ6zFkl34&feature=emb_rel_pause 
https://www.youtube.com/watch?v=kZHl-CH5gYI 

 
 
- Găsește un halat de bucătărie (șorț) 

 
Trimiteți poze sau videoclipuri cu voi în actvitate! (jos, în comentarii) 
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Activitatea 2 
 
 
 
O rețetă de familie 
 

 Pregătește mâncarea împreună cu un membru al familiei! 
 Îți voi oferi mai multe variante! Poți pregăti: 

-micul dejun; 
-prânzul; 
-un desert; 
-o băutură. 

                      
 
 

 Folosește-ți imaginația pentru a decora preparatele realizate; 
 
 

 

 
Activitatea 3 
 
 
Aranjează masa pentru a putea servi preparatele pe care le-ai pregătit. 
Impresionează-ți membrii familiei! 
 
Filmulețul de mai jos te va ajuta să te inspiri! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UoxFrcfiRMY 
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 Citește și normele de conduită în timpul mesei! 

(https://www.kudika.ro/articol/Virale/47260/20-de-reguli-de-eticheta-si-bune-maniere-la-masa-pe-
care-toti-ar-trebui-sa-le-stim.html ) 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

332

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/codul-bunelor-maniere-la-masa-cum-aranjezi-tacamurile-si-ce-semnifica-fiecare-pozitionare-lor-137005&psig=AOvVaw0DSiRfPNLKQ8I6t27taNQT&ust=1585744693398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjFgL3dxOgCFQAAAAAdAAAAABAT


 

Importanța activităților extrașcolare realizate în contextul pandemiei 

 
Autor: Petcuț Raul Pavel 

Școala Gimnazială Șimand, județ Arad 
 
 

 
 Contextul actual al pandemiei a adus cu sine o provocare pentru învățământul românesc. 

Desfășurarea activităților în mediul on-line au constituit o noutate atât pentru cadrele didactice cât și 

pentru elevi. Pe lângă orele de curs, s-au realizat și activități extrașcolare în mediul on-line.  
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 

aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 

strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 

și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.    
          

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 

la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 

operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 

mediului și multe altele. 
         

În anul școlar 2020-2021, în cadrul programului „Școala altfel”, am desfășurat o activitate 

extrașcolară „virtuală”. Datorită orelor care sau desfășurat în mediul on-line, nu am avut posibilitatea 

de a vizita fizic un muzeu, așadar ne-am adaptat situației și împreună cu elevii școlii în care lucrez 

„am pornit” spre Muzeul Național „Grigore Antipa” din București.  
 

La doar un click distanță ne-am teleportat în muzeul de istorie unde am vizionat exponetele 

inedite ale acestuia și au aflat date importante despre fiecare exponat. Elevii au fost foarte încântați, 

realizând la finalul activității un poster cu exponatul care i-a surprins cel mai mult.  
 

Activitatea extrașcolară „virtuală” a fost de un real succes, iar desfășurarea acesteia în mediul 

on-line a fost binevenită, deoarece aflându-ne la peste 1000 km distanță de București, probabil nu am 

fi ajuns. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Profesor pt. Învățământul preșcolar: Petrache Alexandra                                                 

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău 

 
• Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative în mediul online 

Rolul părinților pentru realizarea actelor educative din învățământul preșcolar, a fost 
întotdeauna unul extrem de important. Odată cu intrarea în pandemie și, implicit, în mediul de 
învățare online, acesta a devenit indispensabil, părintele devenind transmițătorul direct de informații 
și susținătorul principal al copilului în realizarea sarcinilor didactice. 

Adaptarea părinților și a copiilor la acest mediu s-a realizat într-un ritm alert și incert, aceștia 
privind cu îngrijorare, noul mod de realizare al activităților educative. Pentru buna realizare a acestor 
activități, legătura dintre cadre didactice și părinți a trebuit să devină mult mai strânsă decât în mod 
obișnuit, scopul comun al celor două părți fiind dezvoltarea educațională a minorilor. 

Cu răbdare, compasiune și susținere atât părinții și copiii acestora, cât și cadrele didactice, au 
găsit modalități de adaptare la această sitație, dar și soluții de realizare ale activităților educative, 
astfel încât cei mici să păstreze interacțiunea cu colegii și cadrul didactic. 

Tehnologia avansată a purtat un rol foarte important în această perioadă. Majoritatea școlilor s-
au grăbit să pună la dispoziția copiilor și a cadrelor didactice platforme online prin intermediul cărora 
s-a desfășurat actul educativ. De asemenea, acest lucru s-a realizat și prin intermediul site-urilor de 
socializare. 

Bineînțeles, aceste acțiuni nu au fost lipsite de probleme. Atât părinții, cât și cadrele didactice 
s-au confruntat cu dificultăți de logare la aceste platforme, întreruperi de curent sau internet și altele. 
O bună parte dintre părinții preșcolarilor au decis să renunțe și să nu participe la aceste activități din 
mediul online. Majoritatea, însă, au făcut tot posibilul pentru a păstra legătura cu educatorul și au 
susținut copiii în realizarea acestor acte educative, rezultatele fiind acum vizibile. 

Aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă părinții și educatorul nu ar fi păstrat o legătură strânsă 
în tot acest timp. Astfel, prn intermediul a  sute de mesaje trimise, alte sute de imagini și filmulețe 
trimise ca răspuns și zeci de întalniri on-line, copiii au reușit să păstreze bucuria de a-și vedea colegii 
și satisfacția realizărilor.  

Părinții au devenit un sprijin foarte important atât pentru proprii copii, cât și pentru cadrul 
didactic, care a trăit satisfacția de a-și vedea scopul îndeplinit, chiar și cu atâtea obstacole apărute în 
calea sa. 

„A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este 
un succes.”  

Henry Ford 
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PLEDOARIE PENTRU NEVOIA DE A CITI ADRESATĂ PĂRINȚILOR 

 

 

Prof. STOICESCU DOINA și Pedagog  PETRE MONICA                                      
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SFÂNTA FILOFTEIA” 

 

Mircea Eliade spunea: ”Cetim ca să trecem examenele (lectura de studiu), ca să omorâm timpul 
(lectura de loisir) sau cetim din profesiune (lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de 
alimentare spirituală continuă, nu numai un intrument de informaţie sau de contemplaţie.” 

Pledăm astăzi pentru parteneriatul cu părinții în  realizarea activităților educative 
extrașcolare în format fizic sau on line, activități ce pot fi esențiale pentru viitorul copiilor noștri 
–  lectura, cultura. 

În conformitate cu atribuţiile specifice unităţilor şcolare urmărim să valorificăm într-o mai mare 
masură propriul potenţial educaţional şi de comunicare, sensibilizarea elevilor, părinților sau 
personalului din instituţiile partenere. 

Este bine ştiut că activităţile desfăşurate în parteneriat sunt benefice pentru toţi cei implicaţi în 
astfel de proiecte, cu atât mai mult când aceste activităţi au statut de voluntariat şi contribuie la 
educarea spiritului de echipă, spiritului altruist, de fair play, educă elevii noştri în vederea socializarii, 
a integrării în societatea actuală. 

Parteneriatele  au ca principale obiective următoarele: 

• Realizarea unor proiecte cu caracter social şi educativ. 
• Stimularea şi dezvoltarea unor aptitudini de creaţie, sportive şi caritabile. 
Ne dorim mai mult ca oricând o atitudine suportivă din partea părinților, ca liant în relația 

elevilor cu biblioteca școlară și/sau județeană. 

Cartea este element component al culturii unei naţiuni, ea face parte din acele bunuri a căror 
valoare sporeşte în timp datorită informaţiilor şi calităţii acestora, transmise de-a lungul generaţiilor, 
cititorilor. 

Biblioteca poate fi considerată un templu al lecturii, al discursului celor importante spirite ale 
culturii universale , din vremuri străvechi,de la primele scrieri, şi până astăzi. Biblioteca ne susţine în 
procesul de studiu şi de cercetare , contribuie la dezvoltarea socială şi culturală, satisface nevoia de 
informare,este un mijloc de comunicare eficient între cititori şi cei care creează sau pun în circulaţie 
cartea, implicit, informaţia. 

Acum, natura lecturii se modifică profund. Se modifică, în primul rând, cerinţele de lectură ale 
cititorilor, ca efect al nevoilor lor sociale, economice, spirituale, în continuă şi rapidă schimbare, ca 
şi vremurile pe care le trăim. 

Astfel, se impune revitalizarea rolului bibliotecii, ca instrument important al dezvoltării 
spirituale şi culturale. În condițiile economiei de piaţă, a cerinţelor crescute de reconversie a forţei de 
muncă care solicită formare profesională continuă, lectura apare ca o necesitate în orice moment al 
vieţii active a indivizilor. 

Ca urmare, se modifică şi natura serviciilor oferite de bibliotecă şi bibliotecar menite să 
satisfacă  cerinţele diferenţiate şi individuale de lectură ale cititorilor, care presupun răspunsuri 
individualizate. 

335



Afluxul de cititori în biblioteci a crescut simţitor în ultima vreme, determinat, în primul rând, 
de creşterea preţului la cărţile noi, dar şi de orientarea  învătământului către studiul on -line. 

Un pas important în modernizarea bibliotecilor îl constituie informatizarea bazei de date, 
crescând astfel, accesul la informaţie, o utilizare mai bună a surselor de informare sau crearea mai 
multor oportunităţi de colaborare. 

Astfel, bibliotecarul renunţă la rolul lui tradiţional şi devine un participant activ al comunităţii 
educaţionale, venind în întâmpinarea elevilor şi a dascălilor prin parteneriate şi activităţi de 
colaborare în mediul virtual. Bibliotecarii şi dascălii au o misiune comună:a pune cartea în mâinile şi 
sufletelor  tinerilor. 

Primul contact cu biblioteca este foarte important, iar dascălii şi bibliotecarii au rolul de ghizi 
în acest univers nemărginit de cunoaştere.  

Generaţiile tinere de elevi manifestă un interes scăzut faţă de lectură, preferând surse de 
informare media (TV, internet), adeseori dăunatoare intelectului unui minor, din cauza lipsei de 
selectivitate.   În acest context, şcoala are o obligaţie morală să educe gustul pentru cultură al elevului, 
prezentându-i CARTEA, astfel încât aceasta să devină un mijloc de învăţare pentru tânărul cititor . 

Sunt elevi care din diverse motive nu au acasă o bibliotecă proprie şi atunci şcoala prin dascăli 
şi bibliotecari este cea care trebuie să trezească elevilor interesul şi dragostea pentru citit. 

Educaţia realizată în şcoli pe baza ariilor curriculare trebuie completată şi individualizată cu o 
paletă variată şi adecvată de cărţi, completare ce se poate realiza cu succes prin lectură suplimentară 
în bibliotecă sau acasă, ajutaţi de personalul specializat. 

Dascălul trebuie să-l îndrume pe elev să perceapă cartea ca pe un”minunat şi statornic prieten” 
şi să-l familiarizeze cu activitățile cultural-artistice, indiferent de format- direct sau on-line, cum ar 
fi: şezatoarea literară , concursuri pe teme literare, expoziţii de carte, de desen, etc. 

Astfel de proiecte cultural-educative au ca finalitate consolidarea încrederii în resursele proprii, 
socializarea, cunoaşterea reciprocă a elevilor prin participarea la diferite acţiuni şi evenimente, 
deasemenea  îşi propun să readucă în sufletele copiilor dorinţa de a citi  şi, sperăm, că deprinderea de 
a citi să devină o obişnuinţă , iar cartea “de bună calitate “ să fie un prieten nedespărţit al acestora. 

Lectura facilitează înlăturarea unor bariere de comunicare, clarifică unele probleme frecvent 
întalnite în practica didactică şi se înscrie în direcţia de dezvoltare a învăţământului în cadrul reformei. 

Să nu uitam că, literatura nu e doar o formă de cunoaştere, ci şi una de destindere, iar biblioteca 
poate fi implicată activ în educaţia copiilor prin oferta de carte şi prin diverse acţiuni culturale şi de 
aceea ar trebui să stea în atenţia dascălilor, dar şi a părinţilor. 

Organizarea unor activităţi literare, aplicate, cu diverse tematici din cât mai multe domenii 
(ştiintele naturii, pictură, ecologie, istorie, tradiţii, meşteşuguri populare, etc.) va stimula creativitatea 
elevilor şi va creea o legatură mai strânsă a acestora cu şcoala.      

Privită din perspectivă, lectura va putea fi o alternativă plăcută de petrecere a timpului liber. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Parteneriat educaţional educaţional “Universul minunat al cărţilor”, încheiat între CSEI 
”SFÂNTA FILOFTEIA”-Ştefăneşti şi Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu”, Argeș 

2. Bîrsan Lucia - Formarea utilizatorilor bibliotecii, Biblioteca Centrală  Universitară,      
București 

3.  Tăutu   Ioana – Biblioteca publică - instituţie de protecţie socială în domeniul   culturii            
 

336



 

ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. înv. presc. Petre Rodica 

G. P. P. Raza de Soare, Urziceni 
 

 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 

activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a 
materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 
În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor în acest cadru.  

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, 
care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai 
multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii 
în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile 
de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau 
sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-
şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii.Dintre activităţile 
pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, 
sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, 
Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu 
ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi 
alte instituţii. 

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

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

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 
prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri 
care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel 
să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular 
în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului 
nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind 
astfel un strop de tradiţie. 

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

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor 
ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi 
antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a 
căuta şi descoperi lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.   

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la 
grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Activitățile extrașcolare şi modalităţile de realizare în învăţământul online 

 

prof. Petreanu Cătălin,                                                                                                    
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sănduleni, Bacău 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor şi 
conduc la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceştia având performanțe școlare mai 
ridicate şi abilități practice diversificate ce vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar 
orelor clasice de predare-învățare. Având o arie de desfășurare greu de delimitat, activitățile 
extrașcolare constituie un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. Prin aceste activități li 
se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu 
numai. 

Elevii de astăzi sunt mereu curioşi şi fascinaţi de nou. Atât profesorii cât şi părinţii trebuie să 
fie selectivi. Scopul principal este acela de a căuta, de a ne interesa, de a pune cât mai multe întrebări 
şi de a face alegerea corectă pentru elevii noştri. Activitățile extrașcolare pot fi de multe ori 
plictisitoare și stresante pentru elevi, de aceea noi, ca profesori, trebuie să le punem în faţă ineditul, 
plasându-i în locuri necunoscute, punându-i în situaţii curioase, dar totodată să le satisfacem 
curiozităţile, să le cerem părerile şi să le oferim prilejul de a se exprima liber, fără reţineri şi fără 
bariere. 

In aceasta perioadă, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online iar acest format i-
a pus pe profesori şi pe părinți în căutarea unor cursuri care să-i țină implicați pe elevi într-o învățare 
continuă. Aceste cursuri urmăresc să mențină dezvoltarea elevilor, descoperind într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Ca profesor de limba franceză, am încercat în această perioadă să le propun elevilor mei 
activităţi cât mai atragătoare şi cât mai diversificate. Pentru că în această perioadă dificilă turismul a 
avut atât de mult de suferit, le-am propus elevilor mei un turism virtual, cu scopul de a le îmbogăți 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații. Astfel am ales să vizităm 
în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în 
această perioadă, în online. Pentru a diversifica activitatea am explorat alături de elevii mei muzee 
noi, grădini și castele şi am transformat această “excursie virtuală” într-una educativă. 

Un impact important l-au avut şi activitățile lingvistice din cadrul aplicațiilor descărcate cu 
scopul de a-i face pe elevi să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate.  

Am descoperit alături de elevii mei lumea culinară franceză prin tutoriale şi cursuri online pe 
care le-am pus în practică în propria bucătărie. Pentru că traversăm o perioadă în care alimentația 
reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora 
într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie, aceasta activitate a fost o ocazie excelentă 
de a găti împreună cu elevii şi părinţii acestora. Am încercat să integrez în cadrul activităţii şi 
cunoştinţele de gramatică şi lexic dobândite în cadrul orelor de curs, respectiv articolul partitiv, 
adverbul de cantitate, expresiile folosite pentru a exprima cantitatea, formulele de salut, modalităţile 
de plată etc. Prin aceste activităţi de gătit și de nutriție, i-am învățat să aibă dexteritate, să se 
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coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează ingredientele, să-și pregătească singuri 
mâncarea, dar și să devină  mici “chefi”. 

Elevii de astăzi sunt foarte curajoşi când vine vorba de a vorbi în public sau de a improviza. 
Prin exerciții de vorbire inspirate din teatrul francez ori de improvizație,am reusit să-i  fac să țină un 
discurs, să scape de trac în faţa unui public si să elimine fricile interioare, devenind astfel spontani, 
creativi, încrezători și adaptati la nou (scenete situaţionale în care au jucat pe rând rolul de 
chelner/client/vânzator/poliţist/turist etc). Atelierele creative de arte frumoase le-a stimulat elevilor 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Activităţile “Je suis un petit 
architecte” /“Je suis un petit peintre” sau “Je suis un petit acteur sur une grande scène” le-a 
oferit elevilor șansa de a învăța să se exprime într-o formă artistică. Astfel am descoperit că am printre 
elevii mei un mic pictor, un mic arhitect talentat sau nişte actori care vor face furori pe scenă. Am 
făcut astfel cunoştinţă cu inginerul Gustave Eiffel, cu pictorul Leonardo da Vinci şi cu marii 
dramaturgi francezi. 

Un copil are nevoie atât de timp liber, cât și de activități plăcute și utile, gândite special să-i 
dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru 
viitorul lui. 
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Importanta activităților extrașcolare desfășurate în pandemie 
 
 

Profesor: Petrescu Nicoleta Gabriela                                                                           
Liceul Tehnologic ,,VirgilMadgearu”, Roșiorii de Vede 

 

 

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

 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza și 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele 
mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător.    

Scopul activităţilorextraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţisocio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşitaşcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţiişi să-şi maximizeze potenţialulintelectual. 

In prezent, situația în care ne aflam cu toții, reprezintă o oportunitate pentru desfășurarea 
activităților extrașcolare.Chiar dacă inițial,apare un dezavantaj, și anume ,imposibilitatea de a fii 
împreună și de a lucra mâna cu mâna,este prezent și un avantaj de viitor. 

Viitorul suna astfel: TEHNOLOGIE.Trebuie să pregătim generația viitoare pentru utilizarea 
tehnologiei avansate. In ziua de azi bazele de date nu mai sunt dosare fizice, palpabile,citotul este 
computerizat. Vrei să afli ceva, intri pe GOOGLE și găsește de toate. Asta înseamnă tehnologie. 
Traim o eră a sistemului electronic. Deocamdata nu este totul computerizat,dar acesta este viitorul. 

 

Așadar, eu consider că, tematica activităților extrașcolare trebuie sa fie TEHNOLOGIA. 
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Diriginte de clasa a IX-a... în online 

 

prof. Victoria Iulia Petrin                                                                                                  
Liceul de Arte Plastice, Timişoara 

 
De când mă ştiu, septembrie semnifică începutul anului şcolar. Ca elevă, apoi ca profesor, un 

amalgam de sentimente mă încearcă în această perioadă. Bucuria revederii colegilor, a elevilor, 
emoţia întâlnirii cu elevii noi sunt trăiri ale tuturor oamenilor şcolii. În plus, anul în care preiei o clasă 
de a IX-a, ca diriginte, amplifică toate aceste emoţii. Prima întâlnire, primele cuvinte, zâmbetele, 
teama din ochii elevilor intrând în rândul liceenilor le trăim toţi.  

Organizarea clasei, aşezarea în bănci reprezintă provocarea începutului de ciclu de liceu, ca 
diriginte. Încercăm să ne cunoaştem: situaţii personale, pasiuni, aspiraţii, dar toate aceste activităţi 
aveau acea încărcătură emoţională, pornind de la ...privitul în ochi! 

În acest an, sunt diriginte de clasa a IX-a, dar...în online! Ce întâlnire? Ce schimb de priviri, de 
trăiri? În primele momente, a fost întâlnirea cu nişte bulinuţe, ce conţineau... litere! Emoţia, teama, 
frica de a fi văzut de colegi au fost primele sentimente trăite de micuţii mei liceeni. 30 elevi de la 
şcoli diferite, din localităţi diferite, chiar şi din...ţări diferite formează colectivul clasei, unde sunt 
diriginte.  

Datorită pandemiei, şcoala noastră nu a avut nici măcar o zi de scenariu verde, datorită 
pandemiei, toţi diriginţii claselor a IX-a au încercat să construiască un colectiv cu alte metode! Cu 
multă muncă, dăruire, dar şi cu imaginaţie, diplomaţie am creat triada educaţională: părinţi, elevi, 
diriginte. Reuşim, împreună, să ne ajutăm, să ne cunoaştem, să eliminăm, pe cât posibil, fricile şi 
temerile tinerilor liceeni. 

Am început prin a ne prezenta: online! Fiecare cum a crezut mai bine: prin câteva poze, 
prezentând pasiuni, sentimente, păreri despre debutul la liceu, printr-un power point cu crâmpeie de 
viaţă, printr-un videoclip, în care se prezenta fiecare printr-un desen sau printr-un cântec...a fost o 
continuă provocare! 

Procesul instructiv-educativ, desfăşurat pe google classroom, nu a pus prea multe probleme 
elevilor, din punct de vedere tehnic. Dar luna octombrie a început, pentru mine, ca diriginte, cu un fel 

343



de agitaţie continuă. De ce? Pentru că sunt un profesor activ, un diriginte care a angrenat elevii în tot 
felul de proiecte şi parteneriate educaţionale, de la voluntariat la adăposturi de animale sau curaţarea 
spaţiilor verzi, până la concursuri cu tematică din toate ariile curriculare. Am început, timid, să testez 
reacţia şi dorinţa elevilor mei de a depune o muncă în plus, de a-şi sacrifica din timpul liber pentru a 
participa la diverse activităţi. Surpriză! Viteza de reacţie a părinţilor a fost mai mare decât a elevilor! 
Până în decembrie, am făcut şedinţe cu părinţii online, evident, săptămânal. Erau de-a dreptul 
încântaţi de ideile mele, de înscrierea elevilor în diferite activităţi, nu şi ei...elevii! În mediul virtual, 
munca noastră, a tuturor dacălilor a produs , în această perioadă, foarte multe materiale educaţionale: 
aplicaţii, jocuri, concursuri internaţionale, prin parteneriate cu copii din întreaga lume, expoziţii 
virtuale. Căutând, am găsit câteva activităţi, în care am încercat să implic cât mai mulţi elevi şi cât 
mi activ. Ruşine, teamă, emoţie au fost câteva dintre sentimentele menţionate de ei, atunci când 
întrebam de ce nu sunt mai activi.  

Fiind la un liceu vocaţional cu profil artistic, m-am gândit că îi voi atrage mai mult cu concursuri 
de desen. Am mai mărit, astfel, numărul elevilor participanţi la activităţi extraşcolare, dar...nu am 
reuşit să capacitez toată clasa! „Suntem clasa a IX-a, suntem boboci...cum vă surâde ideea organizării 
unui bal al bobocilor...online?”, am afirmat, la mijlocul lui noiembrie. „ Wow! Da! Super!”, au spus 
şi ei! Elevii din anii terminali au fost şi ei încântaţi, iar părinţii celor de clasa a IX-a...nerăbdători să 
contribuie cu munca, harul, imaginaţia lor! Am crezut că am reuşit! Bucuria din privirile lor, atunci 
când discutam amănunte despre probe, despre concurenţi, despre provocarea de a suprapune dansul 
a doi concurenţi, într-o aplicaţie online, ca şi când ar dansa în pereche...mi-au dat speranţe! 
Dar...virusul a pătruns încet şi în familiile lor...entuziasmul de început s-a estompat.Am reuşit să 
organizăm balul, toţi am fost bucuroşi că am reuşit să aducem o parte din normalitate în...online! 

Sunt convinsă că toţi colegii mei, care au preluat, ca profesor diriginte, o clasă la început de 
ciclu şcolar a muncit mult, în această perioadă. Când eşti profesor la clasă, te străduieşti să găseşti 
metode atractive şi interactive în predarea disciplinei, însă, când ai calitatea de diriginte, ai mai multe 
responsabilităţi. În acaestă perioadă, munca aceasta este şi mai provocatoare! 

Testul suprem al colectivului, după câteva luni de online, a fost organizarea unei activităţi de 
tip „Secret Santa”. De ce un test? Pentru că, după „extragerea” biletului cu numele destinatarului 
cadoului, online, trmiterea, individual, a numelui, a urmat...aşteptarea! După câteva zile, unii dintre 
ei au început să mă chestioneze despe colegii lor: cadoul trebuie să te reprezinte, dar trebuie să-i aducă 
bucurie şi emoţie celui care îl primeşte! Ca să-i ajut pe ei, dar şi pe mine, să ne cunoaştem mai bine, 
am făcut câteva ore de dirigenţie, în care elevii îşi puneau întrebări despre pasiuni, lucruri plăcute sau 
neplăcute, întrebări personale. Eu nu am făcut decât să-mi iau notiţe, ei au vorbit liber, au discutat, 
au fost ore relaxante. Au venit apoi la şcoală, pe rând, să aducă pachetele cu cadouri pentru colegi. 
Nu vă pot spune cum aşteptam, în holul şcolii, lângă bradul împodobit, să vină câte un copil cu cadoul! 
Şi...au venit! Şi...ne-am văzut! Atât cât se putea, din spatele măştii! Emoţii mari, având în vedere că 
era pentru prima dată, când ne vedeam! Şi a sosit ziua împărţirii cadourilor! Am avut noroc cu vremea 
frumoasă, care a ţinut cu noi şi ne-a permis să ne întâlnim în curtea, generoasă dealtfel, a liceului. Au 
fost cele mai frumoase momente din activitatea de diriginte, din acest an şcolar! Întrebările din priviri, 
curiozitatea crescută a tuturor, emoţia la cote maxime au caracterizat acele momente. Am făcut 
fotografii, am cântat şi ne-am bucurat cu toţii de cadouri! A fost minunat! 

Spuneam de un test al colectivului, în această activitate: aproape toţi au fost surprinşi plăcut de 
cadourile primite! „Cum ai ştiut că-mi place?”, „De unde ai ştiut că îmi doream asta?”, „Este culoarea 
mea preferată, cum ai ştiut?” sunt câteva din întrebările, care mi-au confirmat că toţi au fost atenţi la 
răspunsurile primite, în orele de dirigenţie, de la colegii lor. Au dorit să se cunoască mai bine, au dorit 
să se apropie unii de alţii, au dorit să-şi bucure colegii de cadourile oferite de fiecare. Ceea ce m-a 
emoţionat cel mai mult, în urma acestei activităţi, a fost colajul de fotografii realizat de ei, pe care l-
au intitulat sugestiv „Prima zi de şcoală”. „Da!”, mi-am spus. 

 Da, se poate! Greu, dar vom reuşi! Împreună! 
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Activitatile extrascolare între online și tradițional 
 
 

Autor: Prof. Petriș Flavia -                                                                                         
Grădinița cu P. P. Prichindel Jibou 

 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Școala online a venit ca un șoc în luna martie. Nu ne așteptam, nici elevi și nici profesori, să 
vedem școala altfel decât ne-am obișnuit să o facem. La nivelul educației, digitalizarea susține 
principiile pedagogice pe care și le propune un stat în a le atinge și determină schimbări 
comportamentale în rândul elevilor, studenților cât și la nivelul societății.  

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți.  

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să 
folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să 
desfășurăm activități instructiv educative încât să atingem obiectivele propuse pentru această 
perioadă.  

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 
dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 
prezentarea, videoul. Pe perioada desfășurării activităților didactice online, dacă ne raportăm la 
eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre 
toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar 
imposibilă pentru cei mai mici.  

Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a activităților, 
sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor. Nevoile preșcolarilor de 
conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de 
dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare pentru copiii mai mari 
sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.  

Instrumentele și strategiile utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu 
activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru 
copil. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și 
conectarea directă cu preșcolarul.  

Cadrele didactice care sunt implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în 
vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au posibilitatea să cunoască direct modalitatea 
de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și 
a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în anumite situații.  

În perioada de organizare a învățării online, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la 
cel de protecție a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel spiritual, de ghidare, 
monitorizare, uneori de provocator intelectual și de diversificator de experiențe. Pentru ca procesul 
de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele didactice în anumite 
secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia.  
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Părinții își dau seama că rolul lor de bază este cel de a acorda un suport emoțional si chiar 
educațional, dacă are pregătirea necesară.  

Povestea - să pună întrebările legate de poveste, sa respecte sirul cronologic al desfasurarii 
evenimentelor pe baza unor imagini care reprezinta aspecte ale povestii. Dincolo de acumularea de 
cunoștințe și dezvoltarea competențelor, gradinita trebuie să fie pregătită să se adapteze la diverse 
contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, într-un context valoric. 
În acest sens, implicarea în primul rând a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de 
parteneri activi ai cadrelor didactice, este evidentă.  

Relațiile care se stabilesc între oameni în mediul online, comunicarea eficientă și grija față de 
persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care constituie fundamentul noii paradigme a 
educației de calitate, asigură condițiile optime de dezvoltare a personalității elevilor și de integrare în 
societate.  

Reorganizarea sistemului educațional ar trebui să aibă loc pornind de la necesitățile pieței 
muncii și a cerințelor copilului, familiei și ale comunității. Au fost create intervale flexibile de timp 
pentru toți copiii, s-au realizat înregistrări ale unor activități, li s-au transmis foarte multe informații 
și instrucțiuni pentru activități practice în urma cărora au avut de învățat atât elevii cât și noi, dascălii 
și părinții. Mereu am cerut feed-back, indeosebi de la părinți pentru a putea să construim relația 
optimă dintre cadrul didactic și copil, pentru a avea un impact pozitiv asupra învățării. Un mare succes 
le-au avut activitățile filmate și jocurile interactive. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, 
joacă, schimb de activități.  

Copiii si parintii au înțeles necesitatea izolării, s-au adaptat și s-au bucurat de timpul petrecut 
acasă, cu familia dar totuși au dus dorul colegilor, le-au lipsit interacțiunea și energia din colectivitate.   
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional                                                     

Educăm copilul de azi pentru adultul de mâine! 

 

Prof. înv. primar, PETRUȘCĂ FLORINA                                                                   
Liceul ”Ștefan Diaconescu” Oraș Potcoava, jud. Olt 

 

Educația copilului începe încă din familie și este necesar să fie continuată în școală, într-o 
strânsă legătură și armonie a familiei cu școala. Când ne referim la activitatea educativă extrașcolară 
ne referim la segmentul de educație care transferă cunoștințele asimilate în cadrul procesului educativ 
formal astfel încât acestea să devină competențe și deprinderi practice. De aceea familia are un rol 
important în susținerea copilului, iar o colaborare strânsă a acesteia cu școala asigură un transfer în 
beneficiul copilului. 

Este foarte important ca familia să înțeleagă scopul activităților educative extrașcolare, acela 
de a identifica și cultiva corespondența optimă între aptitudini, talente și cultivarea unui stil de viață 
sănătos. 

În ultima perioadă, dată fiind situația pandemică, a devenit o adevărată provocare, pentru toți 
actorii educațională să asigure toate condițiile în sensul atingerii scopului activităților educative 
extrașcolare.  

Copiilor le-a lipsit relaționarea directă cu colegii, cu cadrul didactic și de multe ori, susținerea 
familiei. Dacă ne referim la activități educative extrașcolare de tipul vizitelor la muzee, case 
memoriale, participarea la concursuri extrașcolare, vizionarea de spectacole, plimbări, excursii, 
drumeții, acestea au fost limitate drastic, iar acest lucru și-a pus amprenta în mod negativ asupra 
dezvoltării copiilor.  

Funcțiile generale ale activităților extrașcolare au fost afectate într-un grad ridicat, dacă ne 
referim la cea socială pentru că aceasta presupunea formarea ca individ activ-participativ și la cea 
culturală care urmărește formarea şi dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii elevului. Aceste 
aspecte, cât și nesiguranța modului de desfășurare a activităților școlare (prezență fizică/versus 
online) au dus la o atitudine de reticență și neîncredere față de întregul proces instructiv-educativ. 
Astfel este nevoie de o implicare susținută atât din partea familiei, cât și din partea cadrelor didactice. 
În acest sens, pentru suplinirea activităților educative extrașcolare a fost nevoie de proiectarea și 
organizarea de activități extrașcolare online. Pentru proiectarea acestor activități este nevoie de o 
atenție deosebită astfel încât copiii să participe activ și cu plăcere. 

Un parteneriat viabil între școală și familie a dus la realizarea unor activități educative 
extrașcolare deosebite astfel încât să fie diminuată cât mai mult lipsa relaționării fizice directe. 

Ca exemplu de activitate extrașcolară online am organizat în preajma Sărbătorilor Pascale o 
întâlnire online pe Meet sub forma unui atelier de lucru la care au participat copiii și părinții, lucru 
des întâlnit deoarece copiii de vârstă școlară mică au nevoie de susținere tehnică în cadrul tuturor 
activităților didactice. Ideea acestui tip de activitate a venit în urma consultării cu părinții, ținând cont 
de particularitățile de vârstă ale copiilor.  
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Competenţele generale vizate sunt cooperarea, comunicarea şi relaţionarea cu părinţii, 
dezvoltarea capacităţii copiilor de a-şi manifesta sentimentele şi trăirile personale și formarea 
deprinderilor de a munci în echipă alături de persoane adulte. 

Activitatea a debutat cu prezentarea temei, a modalității de lucru și prezentarea regulilor de 
lucru pentru activitățile online.  

Fiecare a avut la dispoziție ouă fierte, acuarele, pensule, carioci și diverse materiale care puteau 
fi lipite. În timpul activității s-a optat pentru diverse tehnici de lucru individual, dat fiind specificul 
modalității de desfășurare. În timpul lucrului fiecare părinte împreună cu propriul copil au prezentat 
activități specifice Sărbătorilor Pascale desfășurate în propria familie. 

Copiii au fost foarte încântați, dat fiind faptul că au participat la un altfel de atelier, că s-au 
revăzut cu colegii și că au fost ajutați de unul din părinți. 

Prin această activitate copiii au conștientizat la nivelul lor de înțelegere aspecte legate de cultura 
și tradițiile românilor care au rădăcini în trecut și pe care trebuie să le păstrăm și să le transmitem 
urmașilor.  

La finalul activității s-au făcut aprecieri pozitive asupra modalității de lucru și produselor finale. 

Dacă punem în antiteză modalitate de organizare, între online și tradițional, ultimul are un plus 
valoare deoarece rolul activităților extrașcolare este acela de a dezvolta competențele sociale, lucrul 
în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, 
toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a 
critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață, iar aceste aspecte 
pot fi atinse mult mai bine prin modelul tradițional. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, CÂMPENI ’’ALBA 
Autor prof. Petruse Mariana Sanda 

 
 
ARGUMENT: 
Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după  

spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că 
în această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le", iar pre cei vii râscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-l cu Dumnezeu.   

Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai 
frumos şi mai plăcut, când toate în natură învie.  

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post 
îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută în acelaşi timp ca 
locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai 
bună rânduială.  

În cadrul proiectului ,,Tradiții și obiceiuri de Paște’’derulat 
în perioada 26 apilie– 02 mai 2021, diriginta şi elevii clasei aVa A 

din Şcoala Gimnazială ,,Câmpeni”Alba şi-au propus să omagieze această sfântă sărbătoare prin 
activităţi care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 
construind noi produse, utilizând toate formele de activitate 
online: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.  

 Legendele creştine leagă simbolul ouălelor roşii de 
patimile lui Isus Hristos. 

Răstignirea şi Învierea reprezintă reînvierea naturii 
primăvara şi cu reluarea ciclurilor vieţii.Oul, el însuşi purtator de 
viaţă, devine un simbol al regenerării, al purificării şi al veşniciei. 

Roşu - simbol al sângelui, Soarelui, focului, al dragostei şi bucuriei de viaţă.  
Galbenul - lumina, tinereţea, fericirea, recolta, ospitalitatea.   
Verdele – reînnoirea naturii, prospeţimea, rodnicia, speranţa.  
Albastru - cerul, sănatatea, vitalitatea.   
Violetul - stapânirea de sine, răbdarea, încrederea în dreptate. 
SCOPUL: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor. 
Competente specifice:  
DP. -dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere şi înţelegere a sǎrbǎtorilor şi tradiţiilor romaneşti şi 

stimularea curiozitǎţii de investigare a acestora online. 
-dezvoltarea sensibilitǎţii copiilor privind înţelegerea semnificaţiei Sǎrbǎtorilor Pascale; 
-să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în jocuri şi concursuri; 
-să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 
-să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile. 
AVL-stimularea expresivitǎţii şi creativitǎţii prin activitǎţi de exprimare plasticǎ; 
-să realizeze online desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca 

tema proiectului. 
CLR-îmbogǎţirea vocabularului cu cuvinte:pildǎ, rǎstignire, încondeiere, pascǎ,mântuitor, 

post. 
-sǎ cunoascǎ semnificaţia  religioasǎ a sǎrbǎtorilor Pascale; 
-sǎ cunoascǎ obiceiurile şi tradiţiile legate de Sǎrbǎtoarea Paştelui 
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( impǎrtǎşirea, vopsirea ouǎlor, ciocnirea ouǎlor, sacrificarea mieilor, mersul la bisericǎ in 
noaptea de Inviere); 

-Să compună texte, ghicitori şi poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus Hristos, 
iepuraş, ouă roşii, miel; 

-sǎ distingǎ o zi obişnuitǎ de o zi de sǎrbǎtoare; 
MM- sa cunoasca semnificaţia cântecelor religioase si a cultului ortodox. 
-să realizeze un portofoliuonline în care fie reunite rezultatele proiectului; 
PARTENERI: 
-Preotul  
-Profesorul de religie  
Metode: -conversaţia,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, 

brainstorming, lucrul pe grupe, jocul. 
Resurse: 
Materiale: ouǎ, acuarele, hartie glasatǎ,creponatǎ, aracet, plastilinǎ,carioca, cǎrţi, reviste, 

pliante, fişe ,abţipilduri, lumanǎri, jetoane, planşe, caiete speciale,creioane colorate, casetofon, aparat 
foto; 

Umane-copii, cadre didactice, pǎrinţi, preot. 
Spaţiale:- acasă, biserica din oraș. 
MEDIATIZARE: 
-Prezentarea proiectului online în cadrul Comisiei metodice a profesorilor 
EVALUAREA PROIECTULUI: 
- prezentare online cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   
- realizarea de portofolii de prezentare online a activităţilor; 
- CD cu fotografii din timpul activităţilor; 
- realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect. 
Durata - o sǎptǎmanǎ 
CONŢINUTUL PROIECTULUI: 
Începând cu data de 26 aprilie 2021 , activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate de acasă 

şi la biserică.Toate produsele realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, tablouri, colaje, 
compuneri, poezii, ghicitori, portofolii tematice vor fi organizate într-o expoziţie online la Şcoala 
Gimnazială,,Câmpeni’’ Alba. Cele mai frumoase şi originale lucrări vor fi reunite într-un PPT dedicat 
acestui eveniment. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
Sărbătoarea Paştelui” - prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi 

tradiţiilor respectate de Paşte (PPT).  
“Tradiţii şi obiceiuri”- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia 

sărbătorilor pascale, precum şi tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare; 
- realizarea unui portofoliu online conţinând tradiţii şi obiceiuri de Paşte. 
,,Cum aşteptăm Iepuraşul?” 
- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 
- activitate practică online de confecţionare a ornamentelor de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru 

ouă, iepuraşi, mieluşei, etc.; 
- realizarea unor colaje, desene, picturi online, etc.  
- expunerea lucrărilor online pe saitul şcolii. 
“Patimile Mântuitorului” 
- conversaţii cu profesorul de religie  pe tema “Patimile Mântuitorului”; 
- ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 
- audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”; 
- vizită la Biserică. 
,,Paştele –tradiţii şi obiceiuri la romani” 
- realizarea unor desene pe tema “Paştele la români” ; 
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- compunerea unor texte, ghicitori şi poezii despre Paşte, Iisus Hristos, lumina Învierii, iepuraş, 
miel, ouă roşii, etc. 

- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate. 
“Încondeiatul ouălor” 
- prezentare online a tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 
- activitate practică online de încondeiere a ouălor; 
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FACTORII DETERMINANȚI                                                                                             
ÎN EDUCAREA CARACTERULUI MORAL - RELIGIOS:                                                             

FAMILIA - ȘCOALA - BISERICA 

 
prof. Petruţ Mirela 

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sîncel 
Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba 

 

 
Educaţia religioasă se realizează în familie, şcoală şi Biserică de către părinţi, profesori şi 

preoţi. Există o strânsă legătură între aceşti factori educativi, conlucrarea lor determinând 
transmiterea valorilor credinţei şi formarea conduitei exemplare. O educaţie temeinică şi durabilă este 
cea începută în familie, încă din fragedă copilărie, continuată în şcoală şi consolidată prin diferite 
activităţi ce se derulează în Biserică.  

Familia creştină joacă un rol deosebit de important în educarea caracterului moral-religios, 
deoarece în mijlocul familiei începe educaţia copilului. Aici se pun bazele abecedarului creştin şi tot 
aici prind contur valorile morale ale viitorului adult. Prin urmare, sufletul copilului trebuie să rămână 
curat chiar şi atunci când va ajunge la vârsta adultă, iar de acest lucru sunt răspunzători, în primul 
rând, părinţii. Ei sunt primii care modelează sufletul copilului, lăsându-i cea mai de preţ moştenire: 
credinţa creştină.  

Pentru copil, familia este prima şcoală a vieţii, iar părinţii sunt primii dascăli ai copilului. 
Sfaturile bune ale părinţilor şi exemplul pe care aceştia îl dau au o valoare deosebită pentru copii. 
Între părinţi şi copii trebuie să fie o bună comunicare, deoarece în comunicarea dintre ei stă reuşita 
educaţiei creştine. Sfânta Taină a Cununiei reprezintă începutul bun al familiei. Ea reprezintă o 
încununare a iubirii bărbatului şi femeii, prin harul divin. Cei doi îşi făgăduiesc iubire până la sfârşitul 
vieţii, dar numai Dumnezeu poate să-i binecuvânteze, pentru ca iubirea lor să se împlinească, harul 
divin primit în ziua cununiei, fiindu-le întărire şi sprijin de-a lungul vieţii, bucurându-se astfel de 
ocrotirea lui Dumnezeu. Numai ceea ce este sfânt în familie dăinuieşte şi biruieşte prin puterea lui 
Dumnezeu, prin răbdarea şi jertfa noastră.  

Familia este, aşadar, prima şcoală a virtuţiilor sociale de care nici o societate nu se poate lipsi. 
Copiii de la cea mai fragedă vârstă trebuie să înveţe să-L descopere şi să-L cinstească pe Dumnezeu 
şi să-l iubească pe aproapele, conform credinţei primite la botez; acolo trăiesc ei pentru prima dată 
experienţa unei vieţi sociale, sănătoase şi a bisericii. 

Şcoala este a doua casă a tânărului în formare. În această casă, el trebuie să păşească cu bucurie 
şi încredere. Ea este un prim factor al educaţiei continue şi sistematice. Activităţile educative utilizate 
în şcoală, dezvoltă un caracter programat, planificat şi individual. Profesorul de religie este el însuşi 
mentor şi ucenic în şcoala lui. Este mentor, deoarece menirea lui este aceea de a forma caractere 
religios-morale. Totodată, el va urmări flexibilizarea şi fluidizarea canalelor şi a fluxului de 
informaţie pe orizontală şi pe verticală între religie şi alte discipline ale procesului de învăţământ. 
Perspectiva istorică asupra relaţiei dintre educaţie şi religie conduce la concluzia că misiunea şcolii 
şi misiunea Bisericii nu se exclud şi sunt interdependente, se stimulează reciproc tinzând să 
interfereze şi în vremea noastră. O educaţie a tineretului ruptă de spiritul Evangheliei este o educaţie 
care nu va avea finalitate.   

Să nu uităm că orice Sfântă Liturghie este şi o oră de religie, o lecţie de iniţiere creştină, iar 
orice oră de religie trebuie să îndemne elevii la participarea Sfintei Liturghii.  
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Biserica, spre deosebire de mica familie de acasă, este marea familie, în sânul căreia se intră cu 
ajutorul harului divin, primit prin Sfânta Taină a Botezului.  Biserica însăşi este datoare să se 
îngrijească de fiecare mlădiţă a ei, pentru a o ajuta să crească în duh şi adevăr, spre desăvârşirea în 
Hristos. De aici, însemnătatea Bisericii, ca factor determinant al educării caracterului moral-
religios. Biserica are, aşadar, obligaţia ca Mamă, de a da fiilor săi o educaţie prin care întreaga lor 
viaţă să fie pătrunsă de harul lui Hristos. Fără Sfânta Împărtăşanie cu Tainele lui Hristos, omul este 
ca şi un pom fără sevă.  

Sentimentul religios devine mult mai profud atunci când el se formează din practică, din trăire, 
şi nu din teorie. Copiii trebuie să fie deprinşi cu mersul la Biserică în Duminici şi sărbători, mai ales 
la Sfânta Liturghie. Pentru cei ce cred în Dumnezeu nu e prea mult să participe două ore pe săptămână 
la Sfânta Liturghie. Biserica este cea care ne naşte duhovniceşte. Este foarte important ca tinerii şi 
copiii să-şi cunoască bine preotul paroh şi pe enoriaşi, pentru ca împreună să-L mărturisească pe 
Hristos. Pentru o apropiere a acestora de parohie şi de activităţile acesteia, se impune realizarea unor 
activităţi comune. Acestea pot fi variate: organizarea unor seri duhovniceşti în care copiii să fie 
invitaţi la rugăciune, la meditaţii, la discuţii. Nu pot fi neglijate nici pelerinajele, excursiile sau 
activităţile de binefacere. Copiii ar simţi că fac parte din familia parohiei. Fiecare preot sau profesor 
de religie poate să vină cu idei noi care să-i implice pe elevi în comunitatea parohială, transmiţând 
astfel cuvântul Evangheliei.  

Depinde de noi, părinţi, profesori şi preoţi cât de bine ştim să-i educăm pe cei mici şi cât de 
pricepuţi suntem în a le gestiona timpul. Educaţia religioasă îşi va atinge scopul doar dacă elevii vor 
dobândi conştiinţa existenţei lui Dumnezeu (atât în mod teoretic, cât şi prin experienţă personală), a 
prezenţei şi acţiunii Lui în viaţa lor, dacă se vor raporta în permanenţă la Hristos, ducând o viaţă 
creştină, pentru a-şi dezvolta o relaţie personală cu El. 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. Înv. Preșc.: Piculeasa Mihaela Simona                                                               
Școala Gimmnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, Dolj 

 
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse pograme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână 
educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale 
ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 
educație,prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 
Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 
evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 
pentru educație 

Dacă la grupă în activitatea de învățare intervenea un filmuleț educativ, un material PPT, o 
poveste de la care porneam activitatea, pentru a desfășura o activitate extrașcolară care se îmbina de 
cele mai multe ori cu o ieșire în natură, în noua ipostază am desfășurat fiecare activitate ,,de la 
distanță”. Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite online 
în muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor prezentate.  

Desigur, toate materialele i-au încântat și au participat de fiecare dată cu dorința de a prezenta 
cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent încurajați de mine 
și recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și satisfacția că au înțeles 
foarte bine materialul vizionat.  

Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru activitatea mea didactică în această 
perioadă. Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul 
online să fie atractive pentru copii și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor. Cu siguranță 
este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor activități de învățare în mediul online. 
Creându-se noi orizonturi alternative predării tradiționale, este nevoie de o selecție atentă a 
platformelor utilizate, pentru ca acestea să fie de un real folos copiilor. Pe parcursul activităților 
online, părinții au completat chestionare, feedbackul fiind unul pozitiv, după părerea mea. 

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 
dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 
părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 
pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți. În învățământul preșcolar „școala online” a fost o provocare 
foarte mare. Am încercat să folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc.cu ajutorul 
cărora am încercat să desfășurăm activități instructiv-educative încât să atingem obiectivele propuse 
pentru această perioadă.  

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 
dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 
prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) Noi, 
profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe aplicații și 
platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de evaluare. La 
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grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt aplicații 
digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; Wordwall-
este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz 
(întrebări și răspunsuri); Kinderpedia– este o platformă pentru monitorizarea progresului copilului pe 
bază de date și fapte concrete și nu în ultimul rând platforma Academia ABC. 

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului,  copilul 
primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat 
cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai 
ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Așadar, viitorul nu aparține exclusiv 
învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern, între tehnologie și tabla de la 
clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul 
copilului la informație. 

 

Bibliografie: 

https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/ 

https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/ 

https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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Provocările epocii online 

 
 

Profesor Pietrariu Dumitru,                                                                                                 
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, Mangalia 

 
 
Nu ne-am gândit niciodată până anul trecut că va fi nevoie să învățăm repede să ne adaptăm la 

era tehnologică, să facem treaba asta bine și performant. Până în martie 2020 știam prea puțin despre 
online sau platforme de învățământ. Și am crezut că e suficient. Iar suficiența asta avea să se răzbune 
pe noi forțându-ne la o evoluție personală rapidă. 

Din profesori am devenit elevi și ne-am reamintit educația universitară: să căutăm, să cercetăm, 
să ne informăm continuu. Am învățat să folosim platformele online. Să ne facem calendarul/orarul 
pe Teams, să ne invităm elevii la ore, să-i ținem activi și interesați, să realizăm teste, să fim creativi. 
Am învățat, am cercetat, ne-am informat și iar am învățat. Și când credeam că ne intrăm într-o rutină 
comodă, a venit momentul activităților extrașcolare. Și cum să păstrezi distanțarea socială, să respecți 
regulile de carantinare, dar să nu faci rabat de la calitatea activității? 

Ne-am amintit atunci de intensitatea cu care ne doream să vizităm marile muzee ale lumii și de 
absența posibilităților. Sau mi-am amintit de momentul când am vizitat Memorialul durerii din Sighet 
și când m-am gândit ce mult mi-ar plăcea să fiu cu elevii mei acum să le pot arăta, explica ”pe viu” 
ce înseamnă privarea de libertate, cenzura, comunismul....Și mi-am dat seama că acum le pot avea pe 
toate: pot vizita multe mari muzee, de pe orice continent și pot face asta împreună cu elevii mei. Pot 
explora împreună cu ei parcuri naționale, pot ”invada” biblioteci vestite.  

Pentru o lecție de consiliere și orientare am ales o temă banală:”Poluarea”.  Am definit-o, clasic, 
cu DEX-ul deschis, și apoi i-am provocat la o călătorie virtuală prin: 

Parcul Național Yellowstone –  
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm  
Machu Picchu - https://www.youvisit.com/tour/machupicchu   
Africa animale în sălbăticie - https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-

animallookout-camera  
Acvariul Național, SUA - https://www.aqua.org/Experience/live   
Zoo Hirakawa, Japonia - https://hirakawazoo.jp/animal/movie   
Flamingo Land - https://www.flamingoland.co.uk/virtual-tour/   
Gradina zoologica din Kansas City - https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-

ofanimals/king-penguin/   
Aurora boreală - https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-

lightscam   
Grădina zoologică din Dublin - https://www.dublinzoo.ie/animals/animal-webcams/elephants/  
Gradina zoologica din Atlanta - https://zooatlanta.org/panda-cam/ 
Grădina zoologică din Melbourne - https://www.zoo.org.au/animal-house 
Nu ne-a ajuns doar o oră, pentru că locurile sunt fascinante prin noutate și bogăție. Perspectivele 

multiple, nevoile diferite, curiozitatea naturală dominantă ne-au făcut să petrecem 3 ore prin locurile 
sălbatice ale Africii, să ascultăm sunetul sălbăticiei, să ne refugiem în splendoarea nedescoperită până 
acum de noi din Machu Picchu să înnotăm cu balenele sau delfinii. Câte experiențe îți permite acum 
tehnologia.... 

Apoi ne-am ”dus”la muzeu.  
• Muzeul Picasso, Barcelona - http://www.bcn.cat/museupicasso/en/museum/presentation.html 
• Muzeul Van Gogh, Amsterdam, Olanda - https://artsandculture.google.com/partner/van-

goghmuseum   
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https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-ofanimals/king-penguin/
https://www.kansascityzoo.org/ouranimals/list-ofanimals/king-penguin/
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lightscam
https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-lights/northern-lightscam
https://www.dublinzoo.ie/animals/animal-webcams/elephants/
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.zoo.org.au/animal-house


• Muzeul Salvatore Dali, Figueres, Spania - https://www.salvador-
dali.org/en/museums/dalitheatre-museum-in-figueres/visita-virtual/#   

• Muzeele Vaticanului  
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-
virtualielenco.htm 
• Muzeul Luvru Paris - https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne   
• National Gallery, Londra - https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours  
• British Museum, Londra - https://britishmuseum.withgoogle.com/ 
• Met Museum, New York - https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project  
• National Gallery Of Arts, Washington DC - https://www.nga.gov/  
• Muzeul Ermitage, St Petersburg, Rusia –  
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=youtu.be 
La Luvru, la Vatican, la Ermitaj...Nu am simțit mirosul pânzelor, nu am auzit pașii molcomi ai 

privitorilor, dar, virtual, am descoperit  frumusețea artelor, simbolul culorilor, miracolul luminii și al 
geniului creator. Nu s-a stins în noi dorința de a le vedea real, dar am avut sentimentul participării la 
ceva măreț, la descoperirea frumosului în stare pură. Și nu puțini au fost cei care au exclamat cu voci 
șoptite în microfoane: ”Ce frumos! Aș vrea să fiu acolo, dar cu voi.” 

Mi-am propus ca la următoarele întâlniri online să ”mergem” la biblioteci faimoase. Acum 
putem. Tehnologia ne deschide orizonturi noi, șterge granițele materiale și ne oferă privilegiul de a 
descoperi minunile lumii împreună.  

Soluțiile pentru a supune internetul sau tehnologia nevoilor noastre educaționale și nu numai, 
le găsim la copii, dar și în noi. Trebuie doar să ne dorim, să cerem și să evoluăm.  
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Activitățile extrașcolare – modalitate de evitare a crizelor educaționale 

 
Pinghel Daniela Georgiana 

 
Atunci când vorbim despre clasa de elevi trebuie să luam în considerare că profesorul nu este 

întotdeauna acceptat de către grup și nu se află mereu într-o poziție privilegiată. Potrivit lui Saunders 
profesorul are la dispoziție trei tipuri de strategii: 

- de evitare; 
- de diminuare; 
- de confruntare. 
În cadrul strategiilor de evitare profesorul trebuie să dea dovada de toleranță și nu trebuie scăpat 

din vedere umorul. Este o modalitate la îndemâna oricărui cadru didactic și are un efect pozitiv asupra 
elevilor și a atmosferei din clasă. Privind literatura de specialitate vom putea constata că această 
practică este deosebit de uzuala în Occident. 

Strategiile de diminuare se bazeaza pe evitare, răspunsuri tangențiale, acțiuni de amânare. 
Profesorul trebuie să prezinte o deosebită atenție în luarea deciziilor în special în condițiile în care nu 
este sigur de deciziile ce urmează a fi luate. Dacă se adoptă o serie de decizii nepotrivite, acestea pot 
avea consecințe grave determinând inițierea unei crize educaționale dar și destrămarea coeziunii 
clasei de elevi. În acest caz se recomandă amânarea deciziei până ce situația devine clară pentru 
profesor. 

Pot fi și situații în care, indiferent de poziția adoptata de către cadrul didactic conflictul este 
eminent și atunci se recomandă evitarea conflictului și adoptarea unor răspunsuri tangențiale în cadrul 
cărora se evită deliberat principalele surse de conflict. 

Dacă ar fi să caracterizăm situațiile de criză educațională am putea spune că: 
- aceasta izbucnește instantaneu, fără o avertizare prealabilă; 
- debutul acesteia viciază mesajele, comunicarea instaurânduse o stare de confuzie; 
- se instalează o stare de insecuritate; 
- este generatoare de stări de panică în cadrul grupului și elimină coeziunea. 
De asemenea, odată înrădăcinată în cadrul grupului are puterea de a distruge imaginea 

colectivului dar și a profesorului care este lider. Nu este foarte plăcut să suții activități în cadrul unui 
grup în care cele mai frecvente stări sunt cele de tensiune iar atmosfera nu este nici pe departe una 
plăcută. 

Cadrul didactic trebuie să ofere o atenție deosebită deciziilor ce se pot desfășura pe mai multe 
etape, demne de luat în considerare de către profesor: pregătirea deciziei, adaptarea deciziei și 
măsurile de aplicare, aplicarea deciziei și urmărirea îndeplinirii. 
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Povestea iepurasului de PASTE 

 

Autor: Prof. Ing. Pintilie Daniel                                                                                    
Scoala Gimnaziala Miroslovesti - Iasi 

 

 

O dată, demult, pe când zânele colindau pădurile şi piticii  răscoleau măruntaiele pământului în 
căutarea pietrelor preţioase, pe când animalele vorbeau şi puii de lup se jucau cu mieii, trăia într-o 
căsuţă dărăpănată la marginea unui cătun, un pădurar împreună cu nevasta şi cei doi copii ai lui. Erau 
destul de săraci şi îşi duceau traiul  cam greu, într-una din zile, pe când se întorcea de la târg, numai 
ce zăreşte pădurarul într-un tufiş de la marginea pădurii un iepure ce se ascundea tremurând tot de 
frică. 

A fost odata o familie de iepurasi :mama,tata si cei sapte copii ai lor.Parintii nu stiau care din 
cei sapte copii ai lor va fi adevaratul iepuras de Pasti. Mama a luat atunci un cos cu oua ,diferit 
colorate, si-a chemat copilasii in jurul ei si a inceput sa-i spuna celui mai mare: 

                              
-Te rog, ia un ou din cosul acesta si du-l in gradina, acolo unde copiii au pregatit cuiburile. 
Primul iepuras  a luat oul de aursi a fugit cu el in padure,peste rau ,peste poiana,peste campie, 

pana a ajuns la gradina. Cand sa sara gardul, iepurasul a facut un salt prea mare, oul i-a scapat si s-a 
spart. S-a intors acasa suparat iar mama lui i-a spus: 

- Iepuras, iepuras, in gradina n-ai intrat, 
 Nu esti tu cel asteptat!  
Al doilea iepuras a luat oul de argint, afugit cu el in padure,a trecut peste rau,prin poiana si cand 

a ajuns in campie s-a intalnit cu o cotofana,aceasta i-a spus:  
- Da-mi te rog oul sa-l privesc mai bine,n-am vazut niciodata un ou atat de frumos! 

dar pana cand el sa se gandeasca daca sa-l dea sau nu ,cotofana a luat oul si a zburat cu el in 
cuib. 

Cel de-al treilea iepuras a luat oul de ciocolata, a fugit cu el in padure si deodata s-a intalnit cu 
o veverita care zburda voioasa prin crengile unui copac. Veverita l-a intrebat:  

E bun oul? 
Nu stiu, eu il duc copiilor! 
Lasa-ma sa-l privesc si sa gust putin din el; Dar pentru ca oul a fost bun veverita l-a mancat pe 

tot. 
Al patrulea iepuras a luat oul pestrit,pictat cu picatelesi a fugit cu el prin padure dar cand a ajuns 

la rau,vrand sa-l treaca peste un trunchi de copac ,incepu sa se oglindeasca in apa, ca intr-o oglinda 
si uitand de ou il scapa in apa.Cand se intoarse acasa mama lui ii spuse ca si celorlaltio frati: 

- Iepuras, iepuras, in gradina n-ai intrat, 
Nu esti tu cel asteptat! 
Al cincilea iepuras lua oul galben, fugi prin padure dar acolo se intalni cu vulpea care ii spuse: 
-Vino pana la vizuina mea sa le arati si puilor mei minunatia asta de ou.  
Puii de vulpe cum au vazut oul, au inceput sa se joace cu el, pana cand oul s-a spart. 
Al saselea iepuras lua oul albastru si fugi cu el pana cand se intalni cu alt iepuras. De bucurie 

lasa oul jos si incepura sa se joace impreuna, si cum se jucau ei voiosi din neatentie au spart oul. 
Ajuns acasa mama lui i-a spus: 

- Iepuras, iepuras, in gradina n-ai intrat, 
 Nu esti tu cel asteptat! 
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Toata familia iepurasilor era suparata ,pana acum nici un iepuras  nu a reusit sa duca oul copiilor  
in cuibul pregatit de acestia ... Cel mai mic dintre iepurasi trebuie sa-si incerce norocul. E randul lui 
sa porneasca pe drumul care duce spre cuibul din iarba pregatit de copii. 

   
Al saptelea iepuras,cel mai mic copil al familiei a luat oul rosu, a alergat cu el prin padure,s-a 

intalnit si el cu un iepuras dar nu s-a oprit la joaca. Apoi s-a intalnit cu vulpea, pe care a ocolit-o,a 
trecut cu grija peste rau. Cand a ajuns in campie s-a intalnit cu cotofana, care zbura o vreme dupa el, 
dar iepurasul ii spuse ca e grabit si cotofana il lasa sa mearga mai departe. Asa a ajuns el cu bine in 
gradina casei si cu mare atentie a pus oul in cuibusorul pregatit de copii in iarba. 

 
Cand s-a intors acasa mamica lui fericita i-a spus: 

- Iepuras, iepuras, 
In gradina ai intrat, 
Tu erai cel asteptat! 
Si uite ca asa, parintii au aflat care din cei sapte copii ai lor merita sa fie adevaratul Iepuras de 

Pasti. 
Totul s-a intamplat demult, dar Iepurasul de Pasti mai traieste  si aduce in fiecare an de Pasti 

oua tuturor copiilor cuminti si le ureaza Paste fericit! 
 
Aceasta poveste o stiu de la gradinitele Waldorf, nu cunosc autorul. Eu am facut mici modificari 

si am postat-o .... 
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Activităţi extracurriculare în perioada sărbătorilor pascale -                                      

Dialog între generaţii 
 
 

Prof. înv. primar Pintilie Irina Cristina 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
„Cel mai mare dar al Sărbătorii Pascale este speranța. Speranța care ne face să avem 

încredere în Dumnezeu, în triumful său, în bunătatea și dragostea Lui, pe care nici una din greșelile 
noastre nu o poate zgruncina.” – Basil Hume 

  
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ONLINE – o provocare pentru majoritatea 

cadrelor didactice din martie 2020 şi până în prezent. Dacă planificarea orelor care s-au desfăşurat 
din martie 2020 on-line, participarea la cursuri de perfecţionare iarăşi on-line, la desfăşurarea de 
activităţi extracurriculare on-line, cu anumite regulile de desfăşurare, toate activităţile au stat sub 
semnul utilizării tehnologiei şi a resurselor oferite de reţeaua de internet.  

În anul şcolar 2019-2020, fiind profesor pentru învăţământ primar, am predat la clasa  a IV-a, 
ceea ce pot spune că a fost un pic mai uşor pentru mine, deoarece era un colectiv format, ştiau ce 
aşteptări şi cerinţe am de la ei, aveau mai multe cunoştinţe despre folosirea device-urilor, astfel în 
comunicarea cu ei am întâmpinat mai puţine greutăţi.  

Şi activităţile din săptămâna ,,ŞCOALA ALTFEL”, programată în plină pandemie, s-au 
desfăşurat tot online. Această perioadă a activităţilor desfăşurate în alt context decât procesul şcolar 
obişnuit a inclus mai multe activităţi extracuriculare. Pentru această săptămâna, le-am trimis trimis 
diferite link-uri: cu tururi virtuale la Muzeul Naţional de Istorie ,,Grigore Antipa”, la Palatul Culturii 
Iaşi, la Castelul Peleş, la Grădina Botanică Bucureşti, la Dino Parc Râşnov; diferite jocuri de memorie 
şi inteligenţă emoţională; teatrul radiofonic pentru copii ,, Cenuşăreasa”, de Fraţii Grimm şi ,,Păcală”, 
de Ion Creangă; vizionarea filmului ,,Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă. Urmând Sărbătorile 
Pascale, bineînţeles că, şi pe această temă, le-am postat diferite activităţi. Pentru această sărbătoare 
am trimis materiale despre ,, Legenda ouălor roşii”, ,,Arta încondeierii ouălor”, ,, Tradiţii şi obiceiuri 
de Paşte în Bucovina” şi o incursiune în ,,Muzeul oului de la Vama”, Suceava.  

Rugămintea mea a fost, ca atunci când se vor pregăti pentru această sărbătoare, să posteze 
căteva poze, cu ceea ce au făcut în familie.  

 
Acestea au fost rezultatele activităţii lor: 
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În acest an şcolar, am avut PITICI de pregătitoare, iar ,, ŞCOALA ALTFEL”, programată în 

săptămâna 08.03.2021-12.03.2021, când şcolile din oraşul nostru funcţionau în scenariul galben, 
astfel că noi ar fi trebuit să o desfăşurăm cu întreg colectivul la şcoală,pentru mine a fost chiar „altfel” 
pentru că la clasa mea am avut 3 zile on-line şi 2 la şcoală, din cauza carantinării colectivului, un pitic 
fiind depistat pozitiv spre finalul lunii februarie.  

Revenind la şcoală, aflând şi de schimbarea structurii anului şcolar, în săptămna 29.03.2021-
01.04.2021, le-am prezentat şi lor ,,Legenda ouălor roşii”, ,,Arta încondeierii ouălor”, ,,Tradiţii şi 
obiceiuri de Paşte în Bucovina” ba chiar am admirat şi câteva ouă din muzeul dedicat de la Vama, 
judeţul Suceava.  

Surpriza mea a fost când 2 dintre pitici, verişori, au spus că ei au fost cu părinţii la muzeul oului 
când erau la grădiniţă pentru că bunicii lor sunt din zona Vama. Pentru că la clasa pregătitoare suntem 
încă mici, pentru Paşte am făcut felicitări iar vopsitul ouălor l-am lăsat în seama părinţilor.  
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LUMINA ÎNVIERII ÎN SUFLET DE COPIL 

 

Prof. Pintilie Nicoleta                                                                                                  
Grădinița cu P. N. Prichindel, Negrești -Vaslui 

 
 

Sfintele Paşti sunt celebrate la nivel mondial în lumea creştină. Totuşi, fiecare ţară are propriile 
sale tradiţii, ritualuri si credinţe. În România, oamenii au şi ei obiceiuri diferite, în funcţie de regiune. 
Încărcat cu tradiţii, în ţara noastră Paştele este sărbătorit cu mare respect si evlavie pentru Hristos, 
deoarece aproape toţi românii sunt creştini. 

În biserica ortodoxă oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin „Postul 
Paştelui”, numit şi „Postul Cel Mare”, post care durează 48 de zile. În mod oficial, postul începe după 
"Duminica iertării", în ziua de luni a săptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paşti. Ultima 
săptămână din Postul Paştelui se numeşte „Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica Floriilor, 
duminică în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim.  

În această săptămână Iisus Hristos a fost vândut de Iuda, a pătimit dureri cumplite şi a murit 
pentru iertarea păcatelor oamenilor. În primele două zile ale acestei săptămâni, luni şi marţi, se citesc 
Evangheliile legate de învăţăturile Domnului. A treia zi, numită Miercurea Mare este menită să ne 
aducă aminte de pocăinţa femeii desfrânate şi de transformarea lui Iuda din ucenicul Domnului în 
însuşi vânzătorul. Trădarea lui Iuda a făcut ca ziua de miercuri, alături de ziua de vineri, să devină zi 
de post. 

Joia Mare este reprezentată prin patru caracteristici: spălarea picioarelor apostolilor de către 
Hristos, Cina Cea de Taină - la care s-a instituit Taina Împartăşaniei, rugăciunea lui Iisus din grădina 
Ghetsimani şi prinderea Domnului de către cei ce voiau să-l ucidă. În Joia Mare se vopsesc ouăle, iar 
sâmbăta se face cozonacul, pasca şi drobul care vor fi duse la biserică în noaptea de Înviere (sâmbătă 
spre duminică). În această zi, în biserică, preotul citeşte cele 12 Evanghelii. 

Vinerea Mare este ziua în care Iisus a fost jertfit şi de aceea în biserică nu se cântă Sfânta 
Liturghie, iar oamenii ţin post negru. Seara se cântă Prohodul Domnului, iar la sfârşit preotul împarte 
oamenilor florile aduse de-a lungul acestei săptămâni la biserică. 

La sfârşitul slujbei se înconjoară biserica cu Sfintul Epitaf, pe sub care trec apoi toţi credincioşii. 
De la moarte până la Înviere, trupul lui Iisus a fost ţinut în mormânt pentru a le arăta oamenilor că 
acesta a murit cu adevarat. 

Sâmbata este ultima zi de post şi în acelaşi timp ultima zi a pregătirilor pentru ziua de Înviere 
a Domnului. În noaptea de sâmbătă spre duminică se fac slujbe în cinstea Învierii Domnului. 

În zilele marii sărbători a Învierii Domnului, orice masă românească începe cu ouăle roşii. 
Acestea constituie un simbol important al Sărbătorilor Pascale. Ouăle vopsite reprezintă simbolistic 
mormântul purtător de viaţă al lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. Culoarea roşie cu care 
sunt vopsite ouăle simbolizează sângele lui Iisus vărsat pe cruce pentru iertarea păcatelor şi mântuirea 
oamenilor. 

Arta vopsirii ouălor de Paşte este destul de dezvoltată în anumite regiuni din ţară. „Udatul” sau 
„stropitul” fetelor este o altă tradiţie ce încă se păstrează în unele zone. Acesta reprezintă un obicei 
prin care feciorii urează fetelor sănătate şi prosperitate, iar ele îi răsplătesc cu ouă „muncite”, care 
simbolizează afecţiunea reciprocă. Totodată, oul exprimă atât sentimentele fetei, cât şi talentul său de 
a reda aceste trăiri. 
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Există o mulţime de motive în vopsirea ouălor, fiecare dintre ele având mai multe versiuni, în 
funcţie de regiunea specifică. Printre motivele cele mai frecvente ale vopsirii ouălor de Paşti se 
numără reprezentări animale: albine, broaşte, şerpi, miei; motive vegetale: frunze de brad, garoafe, 
spice de grâu, instrumente de casă şi teren: greble, cazmale, pluguri, ornamente industriale, cruce, 
etc. Crucea, un simbol al creştinismului, este reprezentată în tradiţia românească la fel ca în cea rusă 
sau moldovenească, de o cruce cu alte cruci mici la cele patru margini. Alte motive larg răspândite 
pentru vopsitul ouălor de Paşti sunt stelele si mănăstirile, memento-uri ale creştinismului. În orice 
caz, ouăle încondeiate sunt menite să ofere sentimente de bucurie, uimire, smerenie, reconciliere, 
datorită decorării lor cu simboluri creştine sau motive naturale (soare, lună, plante, animale, unelte), 
împreună cu întreaga lor semnificaţie sacră.  

Încondeierea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiţia românească. Ouăle încondeiate 
sunt o mărturie a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură 
spirituală specific românească. Deoarece oul roşu este purtătorul unor semnificaţii profunde legate de 
Învierea lui Hristos şi de reînnoirea naturii, creştinii s-au ostenit să-l încondeieze, desenând cu ceară 
motive decorative ancestrale, de o rară frumuseţe.  

Oul văzut ca un simbol primordial, sămânţa vieţii, potrivit tradiţiei, este vopsit şi încondeiat în 
zilele de joi şi sâmbătă din Săptămâna Mare. Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, 
împăcare, pentru că în ornamentaţia lui, de fapt, se operează cu simboluri, cu modele din natură şi cu 
modele de ţesături populare, cu tot repertoriul lor de semne sacre. Motivele folclorice utilizate sunt: 
spicul, soarele, frunza şi ca o reconfirmare a creştinătăţii româneşti, crucea.  

Pasca, cea mai importantă mâncare a sărbătorii Paştelui, simbolizează mana cerească, deoarece 
este făcută din ou, ce provine de la pasăre, din brânză, provenită de la animal, din grâu, crescut din 
pământ, toate fiind daruri de la Dumnezeu pentru om. La mijloc, pasca se împodobeşte cu o cruce 
făcută din aluat, numită „Crucea Paştilor”, reprezentând crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul 
lumii şi în jurul căreia se face o cunună de stafide.  

Mielul este simbolul Domnului Iisus Hristos, care s-a jerfit pentru ieratarea păcatelor noastre. 
Este jertfa pe care creştinii o aduc de Sfintele sărbători ale Paştelui, încă din antichitate. Mielul lui 
Dumnezeu reprezintă inocenţa, blândeţea, puritatea, supunerea şi calvarul. Cu invocarea acestuia se 
deschid şi se încheie Sfintele Cărţi ale Noului Testament. Mielul de pe masa de Paşti ne aminteşte şi 
de mielul jertfit şi mâncat de evrei la ieşirea din robia Egiptului, aşa cum poruncise Domnul, iar cu 
sângele mielului au însemnat tocurile uşilor şi astfel fiii lor au fost apăraţi de moarte în acea noapte.  

În noaptea de Înviere, potrivit obiceiurilor, credincioşii duc la biserică un coş plin de bucate, 
iar spre zorii zilei, aşezaţi în cerc şi cu lumânări în mâini, ei aşteaptă slujba de sfinţire şi de 
binecuvântare a bucatelor. Coşul este dus la biserică de către capul familiei şi tot ce conţine (ouă, 
pască, cozonac, sare, busuioc, slănină, hrean, ceapă, usturoi, făină, brânză, lumânare) este de mare 
folos şi trebuinţă pentru casa omului.  

Lumânarea din noaptea de Paşte (sâmbată spre duminică) reprezintă lumina  Învierii Domnului, 
a biruinţei luminii lui Iisus asupra întunericului iadului, a binelui aupra răului şi a vieţii asupra morţii. 
Preotul aduce lumânarea aprinsă de la altar, iar creştinii se apropie şi aprind lumânările. Cei mai mulţi 
duc „lumină” în casele lor şi pastrează lumânările, uneori şi câte şapte ani, pentru a le aprinde în zilele 
în care sunt supăraţi sau au necazuri, ori când satul este ameninţat de grindină.  

Paştele sau Învierea Domnului este una dintre cele mai frumoase sărbători creştine. În perioada 
aceasta oamenii încearcă să fie mai buni şi mai plini de evlavie. Urările tradiţionale de Paşti ale 
creştinilor ortodocşi sunt „Hristos a Înviat", iar răspunsul este „Adevărat a Înviat". Aceste urări sunt 
adresate 40 de zile după Paşti, până la sărbătoarea „Înălţării la cer" a lui Iisus. De asemenea, aceste 
urări se rostesc atunci când are loc tradiţionala ciocnire a ouălor. 
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Paştele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creştine, care comemorează 
evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu 
în religiile creştine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. 

LUMIN ÎNVIERII ÎN SUFLET DE COPIL 

Nu vom putea măsura cu mintea dimensiunile celor mai semnificative sărbători religioase 
Crăciunul şi Sfintele Sărbători de Paşte. Ele reprezintă un prilej de bucurie, de încredere sufletească 
pozitivă pentru toţi oamenii. În aceste momente fiecare îşi manifestă buna cuviinţă, bunul simţ fie 
prin intermediul artelor, fie prin intermediul oricărei alte ştiinţe. Copiii ne uimesc şi ne surprind cu 
imaginaţia lor bogată prin diferite lucrări plastice şi practice. 

Există în fiecare copil posibilităţi latente nebănuite de a se exprima prin forme aparţinând artelor 
plastice. Copiilor li se dă posibilitatea de a se exprima, utilizând diferitele elemente ale limbajului 
plastic, conform propriilor priceperi şi imaginaţii, au ocazia de a face cunoscute rezultatele activităţii 
lor, sesizând în acelaşi timp că mai exista şi alţi copii cu aceleaşi preocupări, interese şi aptitudini 
artistice. 

Prin acest concurs urmărim educarea copiilor în spiritul păstrării valorii autentice, cunoaşterea 
tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte, îndrumarea lor spre ce este autentic şi specific nouă. 

Concursul mai oferă oportunitatea realizării unui schimb de experienţă valoros între partenerii 
educaţionali: cadre didactice, copii, reprezentanţi ai comunităţii locale şi dă posibilitatea desfăşurării 
unei colaborări eficiente care consolidează relaţiile în cadrul comunităţii. Satisfacţia pentru rezultatele 
obţinute răsplăteşte eforturile tuturor celor implicaţi în realizarea lor. 

SCOPUL CONCURSULUI 

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor şi şcolarilor 
din învăţământul primar, educarea dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor pascale. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Stimularea potenţialului creativ al copiilor; 

- Identificarea şi valorificarea competenţelor şi abilităţilor plastice, practice şi estetice ale 
preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar; 

- Promovarea capacităţii creatoare a copiilor. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 

Profesor învățământ preșcolar Pîrcălăbelu Roxana                                                     
Școala Gimnazială, Nr. 308, Sector 4, București 

 

Activitățile de învățare reprezintă un ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, metodic, 
sistematic, intensiv, organizate și conduse de cadrul didactic, prevăzute în curriculum pentru educația 
timpurie, care conduc la atingerea așteptărilor pe care le au părinții de la copiii în această perioadă, 
ca premise ale compretențelor de mai târziu ale tinerilor. 

Desfășurarea acestor activității necesită coordonarea efortului comun al celor trei parteneri ai 
procesului de predare – învățare- evaluare: cadrul didactic, părinte, copil. 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă 
copiilor impresia că, deși se află în două spații diferite, ele sunt complementare.               

Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală.  

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, 
trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și 
în restul zilei. Atât școala cât și familia sunt responsabile de:  

Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;  

Dezvoltarea autonomiei copilului; 

Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);  

- Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă. Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță 
și familie, ele se deosebesc în funcție de scopul urmărit și de modul de realizare:  

Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex”Influența familiei asupra personalității copilului);  

Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
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Participarea părinților la activități demonstrative; 

Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei / 
profesorului sau a părinților);  

Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea familiei 
de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;  

Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite 
la muzee, patiserii, fabrici, etc);  

Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 
Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc).  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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Adaptarea şcolară la cerinţele unui copil cu CES 

 
Prof. Pîrîianu Liliana-Daniela                                                                                                 

C. S. E. I. Balș, Olt 

 
 

CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă 
educaţională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi 
participare şcolară şi socială.  

Noţiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale 
ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau 
caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin 
reabilitare/recuperare corespunzătoare. 

Caracteristici generale ale copiilor/elevilor cu CES: întârzieri ale procesului dezvoltării, sub 
diferite aspecte, inegalităţi ale procesului de dezvoltare la unul şi acelaşi elev, sub diferite aspecte, 
limitare mai mult sau mai puţin accentuată a accesului la informaţie, precum şi a capacităţii de 
prelucrare a acesteia, capacitate redusă de automobilizare în activitate. 

Elemente caracteristice relevante pentru domeniul educaţional: întârziere de vorbire şi limbaj 
asociate, nivel scăzut de concentrare, dificultăţi majore în dobândirea abilităţilor de scriere, citire, 
calcul, dificultăţi majore în înţelegerea conceptelor, abilităţi sociale insuficient dezvoltate. 

Etape şi modalităţi de accesare a serviciilor de specialitate implicate în educaţia copiilor/elevilor 
cu CES: identificarea dificultăţilor/tulburărilor de învăţare/adaptare şcolară, evaluarea complexă 
medicală, psihopedagogică şi socială, abordarea educaţională individualizată, evaluarea formativă şi 
finală, orientare şcolară. 

Recomandări pentru abordarea personalizată în clasă: 
- copilul trebuie să fie aşezat într-o zonă liniştită a clasei, departe de fereastră, lângă un coleg 

ce poate fi luat ca model; 
- cadrul didactic trebuie să îi vorbească elevului întotdeauna calm, fără ameninţare, chiar dacă 

el manifestă nervozitate sau impulsivitate; dacă i se vorbeşte pe un ton foarte ridicat, copilul 
reacţionează prin stare accentuată de agitaţie sau inhibiţie; 

- sunt utile discuţiile individuale ale cadrului didactic cu copilul şi consultările frecvente cu 
părinţii; 

- părinţii trebuie implicaţi cât mai mult în educarea copilului deoarece ei trebuie să îi acorde 
sprijin şi să continue acasă ceea ce se lucrează cu copilul în clasă. Maniera de sprijin a copilului 
trebuie să fie aceiaşi (la şcoală şi acasă) pentru a da randament; 

- promovarea în activitatea educativă a unei atmosfere de succes pe care să se bazeze toate 
sarcinile de învăţare; 

- copilul trebuie să beneficieze de mai mult timp pentru realizarea sarcinilor; sarcinile lungi se 
fragmentează în sarcini mai scurte, sau se dau elevului sarcini separate, mai uşoare, adaptate nivelului 
său; 

- copilul să fie lăsat să muncească în ritmul său propriu, prin atribuirea de teme/sarcini care pot 
fi realmente finalizate în timpul disponibil; 

- indicarea cât mai exactă a ceea ce trebuie să facă şi să reţină; oferirea de exemple concrete şi 
folosirea de scheme atâta timp cât este necesar; 

- asigurarea achiziţionării materialului nou prin repetare în moduri cât mai variate; 
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- organizarea, secvenţierea, accesibilizarea cât mai riguroasă a activităţii: de la simplu la 
complex, de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut; structurarea învăţării în paşi mici; 

- încorporarea în secvenţele de învăţare a unor stimuli atractivi şi a unor întăriri pozitive (elevul 
trebuie lăudat pentru fiecare reuşită, astfel încât să capete încredere în sine şi să repete 
comportamentul pozitiv); 

- cadrul didactic îl poate ajuta să-şi stabilească scopuri pe termen scurt, pentru a savura mici 
succese ce au darul de a-i îmbunătăţi stima de sine; 

- este indicat să i se ofere elevului explicaţiile necesare pentru înţelegerea sarcinii (elevul poate 
primi pe caiet o exemplificare, sau un scurt model al exerciţiului pe care trebuie să îl rezolve); 

- este indicat să i se dea sarcinile pe rând pentru a se evita confuziile; 
- este recomandat ca instrucţiunile pentru tema de acasă să fie clare, iar profesorul să se asigure 

că au fost înţelese de elev (elevul poate fi rugat să repete ceea ce are de făcut); 
- copilul trebuie în permanenţă încurajat, lăudat pentru rezultate şi comportamente pozitive; în 

acest fel, comportamentele pozitive imediat lăudate se vor repeta, iar stima de sine a elevului va 
creşte; 

- se evită activităţile sociale cu grad competiţional ridicat deoarece pot provoca activare, 
dezorganizare şi frustrare; 

- se încurajează învăţarea în colaborare cu alţi colegi;  
- se organizează activităţi în grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală. 
 

Bibliografie: 

- Asociația RENINCO România, Ghid de predare-învățare pentru copiii cu cerințe educative 
speciale, 1991; 

- Chelemen, Ioan, Suport de curs Fundamentele psihopedagogiei speciale, Oradea, 2011. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE                                                                                       

ÎN PREAJMA SĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI -                                          
TRADIȚIA ÎNCONDEIERII/VOPSIRII OUĂLOR 

 
Prof. înv. primar Pîrlea Ana Maria                                                                                       

Școala Gimnazială Măicănești                                                                                                
Loc. Măicănești, jud. Vrancea 

 
Activitățile extraşcolare reprezintă acea parte a educaţiei prin care se asigură  transferul de 

cunoştinţe acumulate de către elevi în cadrul activităților școlare în practică, în contexte variate, prin 
metode centrate pe interesele și preocupările acestora.  

Rolul lor este de a pune în valoare talentele și capacitățile elevilor în diferite domenii, de a 
stimula participarea lor la acțiuni variate, de a contribui la creșterea încrederii în sine, la dezvoltarea 
creativității etc. 

Prin activitățile propuse în perioada școlii online în preajma Sfintelor Paști, am încercat să 
trezesc copiilor curiozitatea de a afla cât mai multe  informații despre Iisus şi despre obiceiurile şi 
tradiţiile creştine specifice sărbătorii de Paşti, aceștia conştientizand faptul că tradiţiile trebuie 
păstrate şi duse mai departe.  

Astfel, în contextul actual, apelând la sprijinul părinților și al bunicilor, am organizat o activitate 
ale cărei scopuri au fost cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşti, descrierea şi identificarea 
elementelor religioase specifice  acestei  sărbători. 

Printre obiectivele activității propuse s-au numărat următoarele: 

 cunoașterea obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşte; 
 identificarea semnificaţiei religioase a sărbătoririi Paştelui;  
 descrierea elementelor religioase specifice; 
 aplicarea frumosului în creațiile artistico-plastice realizate; 
 Încondeierea/vopsirea ouălor. 
 
Astfel, le-am prezentat elevilor mei o metodă tradițională de încondeiat și vopsit ouă.  Le-am 

spus că pentru a realiza acest lucru am folosit flori de sovârf, frunze de măr domnesc, ceară de albine, 
dres și diverse frunze de plante pentru decorat.   

Primul pas a fost să mărunțesc sovârful și frunza de măr (după ce au fost culese în anul anterior 
și uscate) și să le pun la înmuiat, apoi am decorat ouăle cu frunze de diverse forme și le-am învelit în 
dres sau le-am decorat cu ceară de albine fierbinte și le-am introdus în lichidul rezultat din înmuierea 
sovârfului și a frunzelor de măr, unde au stat câteva ore (până ce coaja ouălor s-a îngălbenit).  

Ulterior, am așezat într-un vas alternând câte un strat de amestec de frunze și sovârf și  un rand 
de ouă, iar la final am acoperit cu un strat de sovârf și frunze. Am pus ouăle la fiert la foc mic, iar 
după ce acestea au fiert le-am scos din vas, le-am sters și le-am uns cu ulei.  Le-am povestit copiilor 
că ouăle pot fi vopsite  în mod natural și folosind coji de ceapă  sau alte amestecuri de plante.  

Elevii au fost încântați de cât de uimitoare poate fi natura prin tot ceea ce ne oferă și s-au arătat 
interesați de a încerca și ei  împreună cu părinții/bunicii lor această  nouă tehnică. 
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În fotografia următoare se pot observa toți pașii realizați pentru încondeierea și vopsirea ouălor 
prin metoda menționată. 

 
În concluzie, consider că deși am desfășurat proiectul într-un astfel de context pandemic, elevii 

au fost atrași de elementul de noutate, fapt care le-a stârnit  interesul și mai mult și a transformat 
activitatea într-una și mai interesantă și fascinantă.  
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

 
Prof. Înv. Presc. Pirvu Cristina Cătălina 

Gr. Alba ca Zapada, Năvodari, jud, Constanța 
 
 
 
Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

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

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări importante în rutina 
tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest context, 
marcat de restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți și petrecerea timpului liber au 
avut nevoie de ajustări. 

Mutarea activităților educaționale în mediul online a constituit o provocare pentru toți cei 
implicați,elevi, profesori, părinți. 

Din punct de vedere al informării despre coronavirus și pandemie,televizorul și internetul sunt 
sursele primare utilizate de către copii. In plus, copiii au profitat de această perioadă pentru a beneficia 
de mai multă odihnă decât în mod obișnuit.Copiilor le-au lipsit cu precădere posibilitatea de a-și 
întâlni prietenii și ieșirile la plimbare și în oraș.Incertitudinea generată de situația fără precedent creată 
de pandemie a fost resimțită de mare parte dintre copii; aceștia și-au împărtășit îngrijorările cu 
precădere părinților. De altfel, pentru mulți dintre copii, perioada pandemiei a însemnat construirea 
unei relații mai bune cu familia. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru didactic – 
elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură 
a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 
situație de dificultate în desfașuarea activitatii, fie ea de învațare,fie de extracuriculară.  Este foarte 
dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Mai mult decât atât, de la momentul în care școala avea un anumit management crescut în sala 
de clasă, în cazul mutării școlii în online rolul părintelui ca partener al cadrului didactic este unul în 
creștere (pentru că părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze procesul de acasă și să 
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se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului cât și de motivarea și implicarea elevului). 
 
Activitatile extracurricilare au fost desfasurate in mediul on line pe diferite platforme 

educationale,whatup, zoom. Rolul acestor activitati a fost de a relaxa, de a compensa lipsa socializarii, 
de a-i antrena pe elevi in diferite activitati. In această perioadă au fost create diferite ateliere, cercuri 
de creatie, arte frumoase, robotica, matematica, lectura.  

Toate aceste activități extracurriculare au suplinit lipsa socializarii față în față. 
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                           

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE 
 
 

Prof. înv. Primar. PÎRVULESCU CORNELIA 
Liceul Tehnologic Bâlteni 

 
 
 
Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 

interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

cu viaţa. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

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

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

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

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

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 
scolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit si au creat opere de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gîndirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
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receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului , precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită dupa muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile scolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Şcolare pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în 
profunzime şi prin urmare să scoată rezultate mai bune la şcoală. 

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

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

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

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă 

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

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Article 

Easter Customs and Traditions... different in pandemic times... 
 

prof. Piscan Nicoleta 
Școala Gimnazială „Constantin- Bălăceanu Stolnici” 

 

 
The greatest, most significant, holiest and most gratifying feast over the year, according to 

Romanians everywhere, is the feast of Easter, or the Resurrection of the Lord, for on this day "Christ 
rose from the dead with death by trampling and those in the tombs giving life to them", and the living 
ones buying them from the yoke of sin and reconciling him with God. 

Easter might look a little different this year. Sure, it still falls on Sunday, May 2, as scheduled, 
but with physical or social distancing recommendations still in place and coronavirus vaccine 
distribution still in progress, family Easter games and Easter dinner (not to mention  Easter church 
service) won't look the same as they have in years past. The holiday's roots remain the same, but 
many classic Easter activities, including Easter egg coloring, are likely to be affected by the space 
constraints of classrooms and homes or the crafting supplies you have on hand from the last so-called 
normal Easter in 2019. While we have vaccines, and some people have been vaccinated by now and 
many people might be tempted to celebrate Easter like they used to, be it at home or at school, it's 
unlikely that everyone will be fully vaccinated by May 2, so some precautions are still necessary for 
everyone's safety. 

This may not be the year of new Easter outfits or the most creative Easter egg designs yet, but 
it can still be celebrated, taking all the necessary precautions, of course.  

Here are some ideas for celebrating Easter at school safety this year. Sure, it may not be what 
it used to, but everybody will be all the safer for it. The normal opportunities may not be around this 
year, but we can still enjoy our favorite Easter traditions—just with a few twists. Pupils can still dye 
eggs, as usual, but individually, not in pairs or in groups, like they used to, but maintaining their social 
distancing, they can do an alternative egg hunt, in the school yard, dotted with eggs, keeping social 
distancing, and tuck eggs in order for the kids to find, focusing on small-scale Easter games, like a 
bunny hop race, or play Scrabble with all-Easter or spring-theme words, for instance. Among other 
activities that teachers and pupils can do at school under pandemic circumstances, but yet celebrating 
Easter are: decorating Easter cards for relatives or belonged people and do crafting, activities that 
mostly go well among the younger especially.  

So, even in pandemic times, Easter is a time to religious celebration, repetntance, forgivenesss 
and kindness, which are food to soul, especially in hard or pandemic times. 

 
Traducere: 
 Tradiții și obiceiuri de Paște.... altfel... 

Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după 
spusele românilor de pretutindeni, este sărbatoarea Paştelui sau Învierea Domnului, pentru că în 
această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le", iar pre cei vii râscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-i cu Dumnezeu.  

Paștele ar putea arăta puțin diferit anul ăsta. Sigur, se sărbătorește tot duminica, 2 mai, dar cu 
recomandările fizice și sociale de distanțare încă în vigoare și cu campania de vaccinare împotriva 
coronavirusului în curs de desfășurare, jocuri de familie de Paști și masa de Paști (să nu mai vorbim 
de slujba de Paști) nu va arata la fel ca în anii trecuți.  

Rădăcinile sărbătorii rămân aceleași, dar multe activități clasice de Paște, inclusiv colorarea 
ouălor de Paște, sunt susceptibile de a fi afectate de constrângerile de spațiu ale sălilor de clasă și ale 
caselor. În timp ce unii oameni au fost vaccinați, este puțin probabil ca toată lumea va fi pe deplin 
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vaccinată până la 2 mai, astfel încât unele măsuri de precauție sunt încă necesare pentru siguranța 
tuturor. 

Iată câteva idei pentru a sărbători Paștele în siguranță la școală în acest an și pentru a ne putea 
bucura în continuare de tradițiile noastre preferate de Paști, doar cu câteva modificări. Elevii pot încă 
să vopsească ouăle, ca de obicei, dar individual, nu în perechi sau în grupuri, menținându-și 
distanțarea socială, ei pot face o vânătoare de ouă, în curtea școlii, presărată cu ouă ascunse, cu 
păstrarea distanțării socială, , sau să joace Scrabble cu toate cuvintele cu temă de Paști. Alte activități 
care pot fi desfășurate împreună cu elevii, la școală, în vreme de pandemie, sunt realizarea de felicitări 
de Paște adresate celor dragi, activități ce presupun lucru manual și abilități practice (decupat, colorat, 
lipit), care merg, în special, la clasele mici. 

Astfel că, sărbătoarea sfântă a Paștelui este un moment de sărbătoare, de căință, iertare și 
bunătate, hrană pentru suflet, mai ales în vreme de restriște sau de pandemie. 
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IMPORTANŢA ACTIVITŢILOR EXTRASCOLARE -                                         
ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI ONLINE 

 

Profesor: Loredana Pîslaru 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni,                                                                          
localitatea Sănduleni, Judeţul Bacău 

 
 

Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Sărbătoare a Învierii 

 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ al elevilor în diferite domenii de activitate.  

Copii sunt sufletul societăţii care respiră prin plămânii părinţilor, educatorilor, învăţătărilor, 
diriginţilor, cei care au rolul de a le transmite valori, modele după care ei să se ghideze. Primele 
activităţi la care copii sunt chemaţi să le desfăşoare se petrec în sânul familiei când mama, primul 
învăţător îi pune la dispoziţie micului învăţăcel primele instrumente pentru ca el să creeze, să 
modeleze, să inventeze lucruri. Din primii ani de viaţă, copii acumulează o serie de cunoştinţe 
transmise de cei care îi înconjoară punându-i, astfel  în contact direct cu diferite obiecte şi fenomene 
din natură. Sămănţa educaţiei este aruncată în pământul fertil, dar fragil al copilului încă din primii 
ani de viaţă, urmând ca printr-un parteneriat semnat între familei şi şcoală aceasta să răsară, să crească 
şi în cele din urmă să-şi arate roadele spre satisfacţia ambelor părţi. Primii paşi într-un sistem educativ 
bazat pe reguli, norme, programe bine conturate sunt făcuţi de micul învăţăcel la o vârstă fragedă 
când pe lângă înformaţie, copilul este invitat prin cadrul diferitelor activităţi extraşcolare să devină 
un prinţ sau o prinţesă, un om de ştiinţă, un artist, autorul propriei poveşti, astfel şcoala se transform 
într-un laborator pe masa căreia se află eprubete cu diferite soluţii  care aşteaptă nerăbdătoare să fie 
amestecate, iar din amestecul lor să iasă cele mai frumoase, încântătoare şi colorate materiale.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Simbioza dintre activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea 
critică și stimulează implicarea elevilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 
şi al asumării responsabilităților sociale.  

În urma plimbărilor prin pădurile literaturii române, a excursiilor în aer liber, copii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, 
iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens.  

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

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Necesitatea de se juca, de a fi 
mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
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sistematizeze date, învaţă să înveţe, să se autodisciplineze. Profesorul are prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului 
pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare.  

Participarea la activităţi extraşcolare/ extracurriculare îi ajută pe elevi să se înţeleagă pe ei înşişi 
prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi. 
De mai bine de un an de zile toate activităţile au avut de suferit, prezenţa fizică, faţă în faţă este 
înlocuită de cea virtuală, sala de clasă înlocuită de sala de acasă, dar acest munte de provocări nu a 
rezistat în faţa noastră, în sensul că ne-am continuat toate activităţile programate, am devenit mai 
creativi, ne-am dezvoltat anumite abilităţi şi competenţe în domeniul IT, astfel încât activităţile 
şcolare şi cele extraşcolare au dobândit mai multă culoare, reţelele de socializare venind în ajutorul 
nostru pentru a le face vizibile. Anul trecut Programul Naţional Şcoala Altfel a fost stabilit la 
începutul anului şcolar pentru luna aprilie, adică chiar în perioada de glorie a pandemiei de SARS-
COV 2. Una dintre activităţile din program a fost dedicată Sfintelor Sărbători de Paşti, având titlul 
Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Sărbătoare a Învierii. Cu toate că eram în stare de urgenţă, asta nu ne-a 
împiedicat să ne desfăşurăm activitate.  

Elevii au devenit adevăraţi povestitori, au strâns într-un superb buchet de flori de primăvară 
furate din pădurile satului cele mai frumoase legende, reţete trediţionale, fotografii cu Biserica 
îmbrăcată ca o regină în aşteptarea Mirelui Hristos, cimitirul cuprins ca într-o pânză de păianjăn în 
lumina lumânărilor. În realizarea activităţilor în calitate de profesor nu am făcut altceva decât să ofer 
sugestii şi să-i dirijez, rezultatele au fost peste măsura aşteptărilor mele. Întreaga natură a întrat în 
armonie cu fiinţa umană, recunoscându-i acestuia rolul lui de macrocosmos.    

Activităţile extraşcolare sunt atractive, ele stârnesc interesul,  produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

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

   
 
Bibliografie:  
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare și extracurriculare                                

în învățământul online 

 
autor: prof. Alexandra-Elena Pitko, Limba engleză 

Școala Gimnazială ”Radu Selejan” Sibiu 

 
Școala în pandemie a reprezentat (și reprezintă încă) o mare și nebănuită provocare pentru noi 

toți, cadre didactice, elevi, părinți, comunitate, societate în ansamblu. Cu toții am depus eforturi, ne-
am adaptat (sau nu), ne-am redescoperit pe noi și pe elevii noștri, am învățat împreună și unii de la 
alții, am dobândit competențe pe care nu le dețineam anterior, am realizat lucruri de care poate nici 
nu bănuiam că suntem capabili. Am depus toate eforturile necesare pentru ca procesul instructiv-
educativ desfășurat onlinesă mimeze cât fidel procesul fizic și să îndeplinească dezideratele școlii, 
fără a pierde, însă, din vedere faptul că acesta nu poate și nu trebuie să reprezinte o simplă transpunere 
digitală a lecțiilor desfășurate față în față la clasă, fiin vorba de medii, contexte și canale fundamental 
diferite de comunicare. 

În mediul online, poate în mult mai mare măsură decât în sala de clasă, varietatea, flexibilitatea, 
dinamismul și interacțiunea sunt condiții indispensabile pentru reușita unei activități, captarea și 
menținerea interesului elevilor, stimularea participării acestora. Acest lucru este valabil în egală 
măsură pentru activitățile didactice și pentru cele extrașcolare și extracurriculare. Aș îndrăzni chiar 
să afirm că acestea din urmă ar trebui să constituie chiar o prioritate a cadrului didactic în condițiile 
limitării de contacte sociale , a izolării, a restricțiilor de tot felul, pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor de natură emoțională, psihologică și socială a elevilor. 

Ofer spre exemplificare o activitate pe care am gândit-o, coordonat-o și implementat-o în cadrul 
săptămânii Școala Altfel din acest an școlar (2020-2021), în preajma sărbătorilor de iarnă. Îmi propun, 
de asemenea, să punctez diferențele majore între implementarea activității în mediul online și felul în 
care ea s-ar fi desfășurat prin prezența fizică a participanților. Dintre acestea, probabil că cea mai 
pregnantă este alternanța activităților sincron cu cele asincron, în concordanță cu principiul limitării 
duratei de ședere a copilului în fața ecranului unui dispozitiv. 

Titlul activității: Winter Customs throughout the English-Speaking World 
Locul de desfășurare: online 
Durata: 3 ore (alternativ sincron-asincron) 
Grup țintă: elevi din clasele a V-a – a VIII-a   
Activități: prezentare material informativ (Google Slides), activități practice de confecționat, 

cântat, brainstorming, jocuri și concursuri interactive on-line, audiție muzicală 
Obiective: 
• Familiarizarea elevilor cu unele tradiții și obiceiuri de iarnă, mai mult sau mai puțin cunoscute, 

din lumea anglofonă; 
• Sensibilizarea elevilor cu privire la anumite practici specifice spațiului anglofon; 
• Implicarea elevilor în unele activități practice cu tematică specifică; 
• Asimilarea și utilizarea unor informații în contexte ludice; 
• Utilizarea unor instrumente digitale variate 
Resurse umane: profesorul coordonator, elevii participanti 
Resurse materiale: dispozitive de conectare (calculator, laptop, tableta, telefon mobil),    

conexiune la internet, foi albe și colorate, instrumente de scris și lipit, foarfecă, culori 
Resurse digitale: 
• Google Slides 
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• mentimeter.com 
• wordwall.com 
• Kahoot.com 
• Padlet 
• Jamboard 
Beneficiari: Elevii claselor a V-a - a VIII-a de la Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu 
Rezultate așteptate: 
• Interes și implicare din partea elevilor participanți 
• Confecționarea unor lucruri sau soluționarea unor sarcini de lucru indicate drept provocări; 
• Realizarea unei sinteze colaborative sub forma unui nor de cuvinte/expresii pe baza 

materialului analizat; 
• Participarea cu interes și implicare la jocurile și concursurile interactive propuse; 
• Exprimarea propriilor opțiuni, păreri și atitudini în legătură cu obiceiurile și tradițiile de iarnă 

din spațiul anglofon. 
 
Activitatea a debutat sincron, printr-o video-conferință de 50 minute, desfășurată pe platforma 

Google Meet, în cadrul căreia am introdus tema activității printr-o discuție introductivă în care am  
făcut apel la cunoștințele preexistente ale elevilor, i-am invitat la realizarea de conexiuni cu informații 
și teme din cadrul orelor de limba engleză, precum și la experiențele lor din afara școlii. Acestea au 
fost transpuse într-oactivitate de spargere a gheții (ice-breaker) creat în aplicația Mentimeter. 

 
 Am parcurs apoi, împreună cu ei, prin partajarea ecranului, pas cu pas, materialul informativ 

creat anterior în Google slides cu menirea de a ajuta elevii să se familiarizeze cu unele dintre cele mai 
interesante, neobișnuite ori răspândite obiceiuri de iarnă din lumea anglofonă. În condițiile 
desfășurării activității în sala de clasă, acestă etapă s-ar fi reralizat prin proiectarea prezentării cu 
ajutorul unui proiector și ecran de proiecție. 

 
A doua parte a activității s-a desfășurat asincron și individual. Elevilor le-a fost pusă la 

dispoziție prezentarea Google Slides, precum și o serie de materiale audio și video (tutoriale), 
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împreună cu o listă de ”provocări”, dintre care li s-a solicitat să aleagă cel puțin una pe care să o 
realizeze până la cea de-a doua întâlnire sincron dedicată activității.  

”Provocările” trasate au constat în  confecționarea unor ”pocnitori” de Crăciun (faimoasele 
”Christmas crackers”), învățarea unui cântec specific, alcătuirea propriei liste cu promisiuni pentru 
Anul Nou (”new Year’s Resolutions), crearea unei felicitări (A Valentine Card), documentarea și 
prezentarea încă unei sărbători/tradiții specifice spațiului anglofon (în baza unor sugestii oferite ori 
la propria lor inițiativă). Pentru rezoluțiile de Anul Nou, elevilor li s-a pus la dispoziție și un avizier 
în Padlet în care le-au putut posta ca alternativă la realizarea lor sub formă de poster ori pagină de 
jurnal.  

În mod vădit, în această parte a activității se pot constata cele mai notabile diferențe comparativ 
cu desfășurarea ei în sala de clasă sau în orice alt cadru, dar cu prezența fizică a participanților. Într-
un astfel de context, ”pocnitorile” ar fi fost realizate împreună, pas cu pas, ar fi fost integrată munca 
în perechi pentru cel puțin una din celelalte provocări, iar pentru prezentarea unei noi tradiții ori 
sărbători, elevilor li s-ar fi solicitat să lucreze în grupe de 4-5 persoane. 

 
Cea de-a treia parte a activității s-a desfășurat din nou sincron, prin video-conferință pe Google 

Meet și a debutat printr-o sesiune de feedback asupra activităților desfășurate asincron, în care elevii 
au prezentat ceea ce au realizat, precum și impresii persoanle asupra celor aflate ori create. 
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Sesiunea sincron a activității s-a desfășurat în continuare sub forma unei succesiuni de jocuri-

concurs antrenante, cu ajutorul unor instrumente digitale specifice. Mai întâi, elevii au fost antrenați 
în două jocuri-concurs create pe baza informațiilor prezentate și discutate cu ajutorul aplicației 
Wordwall (plasarea unor elemente în locurile potrivite pe o hartă a țărilor vorbitoare de limba engleză, 
respectiv asocierea unor imagini cu sărbătoarea/tradiția/obiceiul ilustrat. 

 

      
 
Elevii au fost apoi antrenați într-un concurs (quiz) cu ajutorul aplicației Kahoot, acesta 

conținând o serie de 16 întrebări (de alegere multiplă sau adevărat/fals) formulate pe baza informațiilor 
inedite din cuprinsul prezentării pe care au analizat-o. 
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După fiecare rundă de joc sau concurs, câștigătorul, pe lângă aplauze și laude, a primit, în 
calitate de premiu, dreptul de a împărtăși cu toți participanții colindul/cântecul de iarnă favorit în 
limba engleză; s-au creat astfel câteva momente de audiție/cântat împreună. 

La finalul acestei sesiuni sincron și implicit a activității în ansamblu, elevilor li s-a adresat 
întrebarea „Care dintre tradițiile/obiceiurile discutate v-a plăcut cel mai mult/v-ar plăcea sa o/îl 
practicați și de ce?”, apoi au fost invitați să-și împărtășească opțiunea într-un Jamboard comun, sub 
formă de imagine sugestivă, însoțită de scurte notițe într-un sticky note; aceasta s-a constituit, 
totodată, și într-un feedback colecatat din partea elevilor. 

 

 
 
 

Resurse digitale: 

• Google Slides 
https://docs.google.com/presentation/d/1eRoQCpcgPF9yGXcIjFju5284yHhKi7IH2Qc4UUY

CIUY/edit?usp=sharing 
 
• mentimeter.com 
https://www.menti.com/16pxncgsoy 
 
• wordwall.com 
https://wordwall.net/play/8368/953/650 
 
https://wordwall.net/play/8450/407/368 
 
• Kahoot.com 
https://kahoot.it/challenge/07117966?challenge-id=f0a24b94-2fb8-4f02-82c1-

a7bdd0e31bae_1608330117336 
 
• Jamboard 
https://jamboard.google.com/d/1c1GAFKdU8fB0RU7t8INIMu8GYGumqIG5pIQglHu0MlY/

edit?usp=sharing 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE - 

O SOLUŢIE PENTRU O GRĂDINIŢĂ DE SUCCES!” 

 
Prof. Manuela pljoskar 

Prof. Georgeta Victorița Nagy 
Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara - grădiniţa p. p. Nr. 3 

 
 
 

„Adevărata educaţie comportă respectul pentru individualitatea copilului, adică dezvoltarea şi 
umanizarea lui integrală, sub toate raporturile: intelectual, emotiv, moral, social - ca şi 

disciplinarea vieţii instinctive.” (Ion Biberi, Arta de a trăi) 
 
Educaţia constituie o componentă a existenţei socioumane. Ea este un proces în desfăşurare 

intrinsec al acestei existenţe şi include ansamblul proceselor naturale şi spirituale ce se constituie la 
nivelul societăţii, ca sistem, în urma activităţii membrilor săi şi a interacţiunilor ce se stabilesc între 
ei. 

„Educaţia poate fi concepută într-un mod mai larg ca o întâlnire între individ şi societate şi 
întreaga viaţă socială poate fi marcată de acest schimb permanent.” (P. H. Chombart de Lauve)   

Activitatea educativă ce se realizează în  grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea. Mediul 
şcolar constituie o gamă de relaţii interpersonale în cadrul cărora copilul experimentează: 

 un nou mod de viaţă mai riguros şi mai programatic; 
 reguli mult mai ferme de convieţuire cu ceilalţi; 
 anumite roluri sociale şi responsabilităţi ce-i revin în conformitate cu noul statut; 
 asumarea unor sarcini de învăţare explicite; 
 creşterea autonomiei acţionale. 
Activităţi extraşcolare şi extracurriculare desfăşurate în grădiniţa cu program prelungit nr. 3 

Timişoara: 
• Educaţie ecologică- artă tranzientă 
• Educație pentru timpul liber 
• Educație patriotică 
• Educaţie rutieră 
• Educaţie financiară 
• Educaţie religioasă 
• Educaţie sanitară 
• Educaţie nutriţională, etc. 
 

Educaţie ecologică 
 

ARTĂ TRANZIENTĂ- EXPERIMENTE 
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Experimente – germinația - încolțirea 
 

 
 

EDUCAȚIE PATRIOTICĂ 

 
Educație pentru timpul liber 

 
 

Educație nutrițională 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
 

Grădinița Albă ca Zăpada Năvodari 
Prof. înv. preșcolar Ploeșteanu Alexandra 

 
 

 
“Mi s-a spus și am uitat, am văzut și am înțeles, am făcut și am învățat!” Confucius 
  
 
A fi cadru didactic nu înseamnă numai a poseda cunoştinţe de specialitate dar şi capacitatea de 

a le transpune şi traduce didactic, adică posibilitatea de a şti ce, cât, cum, când, în ce fel, cu ce, cui 
etc. oferi. Competenţele de comunicare verbală se dobândesc prin lectură de calitate şi prin studiu 
neîntrerupt, iar acestea trebuie să fie armonizate cu partea de nonverbal. Spre exemplu, ca educatoare 
este foarte important să îţi cunoşti foarte bine copiii din grupă, să ştii cum să le zâmbeşti, să ştii cum 
să îi transformi în prieteni. 

Odată cu începutul acestei pandemii, tot sistemul de învățământ a fost dat peste cap. Dacă până 
acum predarea se făcea printre preșcolari  și interacționam fizic cu aceștia,  dintr-o dată am fost nevoiți 
să trecem în sistemul online cu care  mulți dintre noi nu eram familiarizați.  

Învăţământul preşcolar constituie prima formă de instruire şi educare organizată, sistematică şi 
competentă. De asemenea reprezintă prima formă de socializare a copilului. În grădiniţă se creează 
condiţii optime ca preşcolarii să se manifeste activ, dirijaţi permanent de cadre specializate.  În toate 
activităţile desfăşurate în grădiniţă: activităţi comune, activităţi la alegerea copiilor şi activităţi 
complementare, copiii realizează achiziţii cognitive, îşi formează deprinderea de a acţiona la 
comandă, de a stabili relaţii de cooperare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, îşi dezvoltă capacitatea 
de a comunica verbal şi nonverbal, îşi formează deprinderi intelectuale şi motrice. 

Odată adus în fața monitorului preșcolarul își pierde repede interesul dacă cadrul didactic nu s-
a pregătit temeinic pentru activitate. Anul acesta coordonez grupa mică, iar in perioada în care am 
ținut activitățile online am observat că preșcolarii grupei mele sunt atrași în mod special de 
experimente. De aceea mi-am propus ca în fiecare săptămână sa fac un experiment care să aibă 
legătură cu tema săptămânală. Vă prezint o parte din ele precum și modul de realizare al acestora: 
Zăpada artificială, Ploaie colorată, Scamaorie cu piper. 

Zăpada artificială se realizează  folosind doar două ingrediente: amidon si gel/spumă de ras. 
Experimentul nu durează mai mult de 5 minute. Se toarnă amidonul în tavă și se amestecă cu 
spumă/gel de ras. Apoi, precum un aluat, se frământă cu putere această compoziție.    

Ce se observă? Va rezulta o coca albă, sfărămicioasă care arată precum zăpada albă și pufoasă. 
Preșcolarul se poate juca cu acest material, imaginându-și că este zăpadă. Este un material sigur, 
pentru că nu este realizat cu ingrediente toxice. Zăpada artificială nu își va pierde proprietățile atunci 
când nu este folosită, așadar preșcolarul se poate juca cu ea și în zilele următoare. 

Ploaie colorată  se realizează folosind un borcan transparent, apă, colorant alimentar și spuma 
de ras. Se umple paharul cu apă 2/3. Se aplică spuma de ras desupra apei pentru a forma un nor 
deasupra stratului de lichid și se picură  colorant alimentar în mai multe locuri pe norul din pahar. 

Ce se observă?  Prin acest experiment copiii vor observa cum ploaia cade atunci când norii sunt 
saturați cu particule de apă. La  primele picături de colorant peste norul de spumă nu se întâmplă 
nimic, însă pe măsură ce norul se umple cu colorant, acesta va începe să cadă în stratul de apă, la fel 
cum picăturile de ploaie cad din nori. 

Scamaorie cu piper se realizează folosind piper, un bol cu apă și detergent pentru vase. Se pune 
apă în bol și apoi se toarnă piperul peste apă.  Se pune puțin detergent de vase pe vârful degetului 
arătător apoi se  atinge mijlocul vasului. 
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Ce se observă? Detergentul alungă murdăria (de fapt, se “sparge” tensiunea formată la suprafața 
apei, iar presiunea din jur împinge piperul departe de săpun). Forţele de tensiune superficială sunt 
cele care nu se împacă deloc cu săpunul. Scopul pentru care folosim săpun este tocmai distrugerea 
acestor legături. 

Metoda experimentală are mai multă forţă de convingere decât oricare altă metodă şi, în acest 
fel, posibilităţi sporite asupra formării concepţiei ştiinţifice la copii. Preşcolarii învaţă şi înţeleg cel 
mai bine ştiinţele naturii prin experiment şi investigaţie. Chiar dacă învăţarea prin experiment 
consumă mai mult timp, s-a demonstrat ştiinţific faptul că gradul de retenţie al informaţiei creşte până 
la 80-85% în cazul experimentului desfăşurat de copil comparativ cu doar 5-10% în cazul expunerii 
educatoarei.  

Experimentul dezvoltă preşcolarilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege 
esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi de interpretare a datelor experimentale și stimulează 
interesul faţă de cunoaştere. 
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Terapia logopedică realizată în pandemie, cu preșcolarii 

 

 

profesor logoped: PLUGARIU LĂCRĂMIOARA NICOLETA 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori interesante pentru preșcolari, 

deoarece ei descoperă lucruri noi, își dezvoltă personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un 
mod distractiv. 

În această perioadă activitățile extracurriculare s-au mutat on line, ceea ce îi determină pe 
părinți să își mențină copiii ocupați, dar și implicați în demersul instruirii.  

Activitățile on line urmăresc să continue dezvoltarea copiilor, iar cei mici să dobândească 
deprinderi digitale în scopuri academice. 

Și în cazul terapiei logopedice, activitățile se desfășoară on line. 
Pasul cel mai important în realizarea activităților on line este să ne asigurăm că toți copii au 

dispozitive electronice și pot participa la activități.  
În cazul copiilor care nu au acces la internet sau nu au dispozitive electronice, luați legătura cu 

părinții telefonic sau printr-o vizită la domiciliu, pentru a stabili de comun acord modalitatea 
continuării activităților. Săptamânal sau bilunar vor fi transmise fișe de lucru, resurse de învățare care 
vor fi lăsate la sediul grădiniței sau la un punct stabilit de comun acord. 

Pentru copiii care au acces la internet, interacțiunea față în față este facilă datorată programelor 
de comunicare video și audio.  

Copiii implicați în terapia logopedică on line și părinții acestora, agrează acest gen de 
interacțiune. Varianta online oferă posibilitatea exersării practicilor logopedice mai des, legătura 
dintre preșcolar şi logoped fiind la îndemână amâdurora.  

Activitățile de TTL se desfăşoară în forme variate, în funcţie de mijloacele existente, de 
pregătirea profesorilor logopezi în utilizarea IT şi de mijloace tehnice pe care le pot folosi preșcolarii. 

Metode de interacțiune on line: lecţii online prezentate în Zoom, Google meet, Whatsapp, 
platforme specifice sau transmiterea de schiţe de lecţii, fişe de lucru, lecţii în PowerPoint, sau alte 
forme editabile, prin E-mail, Facebook, Whatsapp, etc. 

Structura activităţilor logopedice online se proiectează în funcţie de tulburare şi în general 
respectă algoritmul clasic. 

 
Avantajele terapiei logopedice online sunt: 
 
• Accesibilă pentru copiii imobilizați sau aflalți în zone greu accesibile;  
• Implică mai mult familia 
• Siguranța sănătății 
• Structura ședinței de logopedie, ca și conținut, este similară celei față în față 
• Se lucrează foarte bine activități adaptate online-ului, imagini cu diferite elemente de 

vocabular, imagini cu acțiuni, planșe cu acțiuni/povești, propoziții după imagini, jocuri de vocabular 
cu ajutorul cărților de joc, povești cu marionete, dar și diferite jocuri realizate pe platforme 
educaționale 

• Se poate desfășura fără deplasarea părților implicate (profesor logoped și copil) 
•  Se elimină costurile ce țin de deplasare și timpul alocat acesteia 
• Permite abordarea unor diagnostice logopedice variate. 
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Dezavantajele terapiei logopedice online sunt: 
 
• Nu se pretează oricărui diagnostic logopedic și nici oricărui copil 
•  Structura ședinței de logopedie, ca și durată, este diferită-la copiii mici, preșcolari comparativ 

cu cei mai mari 
• Prezența unui părinte/adult de față (conflictul de autoritate) 
• Logopedul trebuie să aibă la dispoziție materiale diversificate, în mare parte vizuale, acest 

lucru necesitând o pregătire într-un timp mai indelungat 
• Nu se pot realiza online activități de manipulare, puzzle-uri, fișe de desenat, jocuri de 

construcție, decupat, scriere etc. 
• Deși copiii sunt utilizatori perfect adaptați, vârsta lor poate fi un impediment d.p.d.v.al 

capacității de concentrare și al independenței acționale. 
• Necesită acces la unele resurse tehnice  
• Necesită abilitarea tehnică și metodică a logopedului, a aparținătorilor/și/sau a beneficarului  
• Nu există apropiere fizică  
• Este mai dificil de adresat copiilor cu dizabilități intelectuale 
 

Intervenția terapeutică bazată pe platforme digitale de terapie logopedică trebuie să aibă în 
vedere caracteristicile stadiilor psihologice ale dezvoltării limbajului, realizându-se două obiective 
importante: achiziția corectă a limbajului și corectarea tulburărilor de limbaj. (Verza, 2009) 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

PROF. PLUTĂ ELENA – MĂDĂLINA                                                              
GRĂDINIȚA CU P. P. ,,LUMEA COPIILOR”,TÂRGU - JIU 

 

 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe 
în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă 
şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor 
în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui 
mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în 
educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare 
necesar. 

Procesul educational din gradiniţă şi şcoală presupune şi forme de muncă didactică 
complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă în afara 
activităţilor obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare 
şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu grădinița dezvoltă copiilor impresia că, 
deși se află în două spaț ii diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața 
școlară a copiilor se materializează printr-o mai bun ă autostimă a copiilor, un randament școlar mai 
bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

Familia și grădinița trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița are o importanță 
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Între familie și grădiniță trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 

*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
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*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 

*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 
curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 

 

În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare.  

O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între 
persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

 

*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex. ”Influența familiei asupra personalității copilului); 

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 

*Participarea părinților la activități demonstrative; 

*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 
educatoarei/profesorului sau a părinților); 

*Consultări individuale; 

*Vizitele - constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 
familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 

*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite 
la muzee, patiserii, fabrici, etc); 

*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic; 

*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 

În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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„A învăţa împreună”, (coord. Drobot L.), vol.1, Didactica Internaţional, Ediţia a XIX-a, Ed. Mirton 
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Modalități de realizare a activităților de voluntariat                                                                
în învățământul online 

 
Prof. Pocora Luminița                                                                                                   

Școala Gimnazială Nr. 29 ”Mihai Viteazul” Constanța 

 
Recunoscând importanța proiectelor de responsabilitate și impactul social al inițiativelor 

caritabile în comunitatea locală profesorii, elevii școlii, părinții s-au implicat în activități de 
voluntariat și în această perioadă. 

 
Elevii prin intermediul activităților caritabile pot să înțeleagă mai ușor problemele cu care se 

confruntă persoanele cu nevoi speciale cât și persoanele cu nevoi materiale. Astfel se poate dezvolta 
altruismul, spiritul de întrajutorare, atitudinea pozitivă și toleranța față de persoanele aflate în situații 
de risc. 

 
S-au propus următoarele obiective: 
 
- Realizarea a 100 de pachete pentru copiii de la centrul de plasament 
- Implicarea celor 21 de clase elevi și părinți în activitatea de voluntariat 
- Implicarea a cel puțin 20 de cadre didactice în activitatea de voluntariat 
Activitățile propuse și realizate au fost: 
- Anunțarea în timp util a calendarului evenimentelor 
- Menționarea instituției partenere 
- Colectarea alimentelor pentru instituția parteneră respectând condițiile igienico-sanitare 
- Distribuirea materialelor colectate 
- Mediatizarea evenimentului pe site-ul școlii  
 
Perioada de desfășurarea a activităților caritabile se poate extinde până la sfârșitul anului școlar. 
Cu ocazia sărbătorilor Pascale s-a luat legătura cu Centrul de plasament, pentru a identifica 

nevoile copiilor instituționalizați pentru a eficientiza acțiunea de voluntariat.  
Profesorii învățământ primar au luat legătura cu părinții, respectiv elevii de la clase și le-a 

propus participarea la eveniment.  S-au stabilit puncte în curtea școlii pentru colectare astfel încât să 
se păstreze distanțarea socială, au fost asigurate materiale de dezinfecție, a fost evitată interacțiunea 
unui număr mare de persoane. 

Pachetele realizate au fost duse de către coordonatorul activităților la Centrul de plasament. 
Acolo au fost primite de către directoarea centrului.  

Pe lângă faptul că niște copii vor fi mai fericiți de sărbători, beneficiul psihologic pozitiv al 
familiilor care s-au implicat, este considerabil. Prin activitatea de voluntariat crește încrederea de sine 
și a părerii despre sine, este o interacțiune la distanță între copii, o activitate comună părinți-elevi-
profesori în folosul comunității. Fiind o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig 
financiar,  chiar dacă include cheltuieli derivate din activitatea respective, este desfășurată de 
bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel, într-un cadru organizat. 

Aceste activități vor continua deoarece voluntariatul este de folos atât în viață cât și în viitoarea 
carieră a copiilor. 

Mulți consideră că voluntariatul este o formă de terapie, copiii se simt stimulați psihic și 
inspirați de faptul că reușesc să facă anumite lucruri bune pentru cei mai puțini norocoși. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
 
 

Profesor învățământ primar: PODAR CLAUDIA 
Școala Gimnazială Iernut 

 
 

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

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

 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

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

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
Exemple de activități extrașcolare online:  
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

3. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele. Dacă cele 

din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

4. Activități extrașcolare de turism virtual  
Există și astfel de activități extracurriculare pentru micii exploratori. Copilul își poate îmbogății 

cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, poate alege să viziteze, în regim virtual, o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
„și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi 
pe perioada carantinei, se poate explora alături de ei un muzeu nou sau o grădină zoologică și, astfel, 
se poate transforma această „excursie virtuală” într-una educativă. Cu astfel de activități online 
interactive se combate lenea și plictiseala. 

5. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
În cazul în care elevii preferă ceva mai convențional, se pot descărca aplicații pe calculator sau 

tabletă, pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză).  

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 
 
 

Școala Gimnazială Predesti, Jud. Dolj                                                                               
Prof. înv. primar: Poenaru Irina Violeta 

 
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 
activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 
și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 
în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 
un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 
adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 
bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 
cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 
a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 
educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 
generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 
instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 
calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 
materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 
să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 
educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 
preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 
de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
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dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 
asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 
înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 
dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 
servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 
de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 
vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 
competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 
moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 
oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional 

 

Profesor învățământ preșcolar Pogan Livia – Alexandra                                                       
G. P. P. „Toldi” Salonta 

 
Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative (abordări în context pandemic) 

Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii 
unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare 
și colaborare grădiniță-familie. 

E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru 
a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.  

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului.  

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și 
respectate.  

Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte.  

În contextul nou generat, care va aduce modificări semnificative atât în organizarea spațiilor 
din grădiniță, a orarului și a modalității de desfășurare efectivă a activităților, cunoașterea copiilor și 
a familiilor, cu particularitățile lor, devine și mai importantă.  

Printre cele mai relevante informații pe care grădinița trebuie să le dețină cu privire la fiecare 
copil și la familia acestuia enumerăm:  

● aşteptările familiei de la serviciile oferite de grădiniță sau de la instituția pentru educație 
timpurie, în perioada post pandemie;  

● informaţii privind particularităţile copilului (vârstă, program de masă şi somn, antecedente 
medicale, rutine, interese specifice etc);  

● dorinţele pe care părintele le are în raport cu îngrijirea, creşterea şi educarea copilului său 
(menţinerea unui anumit program; derularea unor activităţi specifice etc);  

● paternul educaţional funcţional în familie (Cine se ocupă de copil? Cine va sta cu el acasă, în 
condițiile în care programul va fi organizat alternativ? Cine este autoritatea: mama sau tata? Cine îl 
îngrijeşte în mod curent şi cine se joacă cu el? Cu ce anume se joacă și care este jucăria preferată? Cu 
ce tip de activităţi este obişnuit copilul? Ce nevoi speciale de susținere și îngrijire are?). Toate aceste 
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informații pot fi obținute prin diverse modalități: formular de înscriere în grădiniță personalizat, 
chestionar online printr-un link Google Form, un chestionar letric la intrarea copilului în grădiniță 
etc. 

● relațiile stabilite în cadrul familiei (Există alți frați? Cum relaționează cu aceștia? Își 
manifestă un ataşament mai puternic față de o anumită persoană? Cum reacţionează în momentele de 
separare? Cum a reacționat pe perioada pandemiei?)  

● modelele culturale care definesc mediul familial al copilului (valori importante pentru 
familie, tip de alimentaţie, sărbători respectate în cadrul familiei, tip de adresare, modalitățile 
adaptative pe care le-a folosit familia în perioada de pandemie etc.);  

 

Activități utile pentru facilitarea tranziției din familie la grădiniță desfășurate de părinți cu 
copiii, acasă 

Împreună construim un tablou  

Împreună cu copilul alegeți o foaie de hârtie pe care să lipească pozele (poze cu membrii 
familiei, poze cu educatoarele). Permiteți copilului să aleagă dintre un număr mare de poze decupate. 
Observați și răspundeți la comentariile copilului despre pozele respective. Copilul poate face 
comentarii cu privire la culoarea ochilor, a părului sau poate adresa întrebări despre anumite aspecte 
pe care le-a observat. Răspundeți la aceste întrebări în mod clar și simplu. De exemplu: Da, părul 
educatoarei este brunet/ negru sau aceștia sunt niște ochelari pe care îi poartă pentru a vedea mai bine. 
Variante:  

• Folosiți poze cu educatoarele și îngrijitoarele cu care copilul va interacționa la grădiniță.  

• Folosiți poze cu fetițe și băieți pentru a-i ajuta pe copii să se gândească la diferențele de gen. 

• Folosiți fotografii cu bebeluși (cu el în diferite momente). La această vârstă, copiii sunt foarte 
interesați de bebeluși.  

• Realizați un tablou al întregii grupe folosind o bucată mare de hârtie, pe care să amplasați la 
distanțe fotografiile și să explicați că faceți această exact așa cum și la grădinițe ei se află la o anumită 
distanță unul de celălalt.  

 

Dezinfectăm jucăriile și ne spălăm pe mâini, suntem gospodine/gospodari  

În contextul familiar al locuinței dumneavoastră, puteți exersa cu copilul modul corect de 
realizare a spălării mâinilor și al dezinfectării suprafețelor și jucăriilor. Astfel, puteți aduna câteva 
jucării pe care să le spălați împreună.  

Puneți o cantitate mică de apă în ligheanul pentru veselă, care poate fi așezat pe podea, pe o 
măsuță joasă sau fixat pe masă, apoi adăugați o cantitate mică de detergent pentru vase pe bureți, pe 
cârpe și în apă.  

Spuneți copilului că sunteți foarte bucuroasă/bucuros că vă ajută să spălați jucăriile și ajutați-l 
să își pună, eventual, un șorț pentru acesta; algoritmul spălării, clătirii, așezării la uscat a jucăriilor 
poate fi unul extrem de distractiv, dacă este însoțit și de muzică.  

Ideea este că această activitate, odată încărcată cu o semnificație emoțională pozitivă, va deveni 
una comună și plăcută copilului, care va accepta și în spațiul grădiniței faptul că jucăriile trebuie 
dezinfectate frecvent.  

Fiecare zi cu o poveste  

Citiți povești în spațiul din cameră dedicat cărților, amenajat cât mai prietenos și îmbietor. 
Folosiți un covoraș și niște perne pentru a face locul maxim confortabil. Pregătiți-vă să citiți dintr-o 
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carte aleasă de dumneavoastră și respectiv din una aleasă de copil, în fiecare zi. Selectați un subiect 
interesant, care se leagă de experiența copilului, care îi poate trezi interesul și îl poate ajuta în 
dezvoltarea unei abilități socio-emoționale.  

Părinții au dreptul și obligația de a participa la procesele de învățare ale copiilor lor, iar această 
mare provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimă și într-un parteneriat solid.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Starting Strong 2017, Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, OECD  
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Serbările şcolare-izvor de bună dispoziţie 

 

Prof. înv. primar POHRIB – GAVRILESCU ANA,                                                       
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Matca, jud. Galaţi 

 
Motto: „Folclorul nostru nu numai că este sublim dar te face să înţelegi totul... E mai melodic 

decât orice melodie dar asta fără să vrea; e duios, ironic, vesel şi grav.“ (George Enescu) 

Slujitorii şcolii sunt oameni de menire care, pe lângă lecţiile obişnuite din fiecare zi, 
organizează şi alte forme de muncă didactică: serbările şcolare. Aceştia sunt „veritabili misionari ai 
neamului românesc” aflaţi în slujba activităţii de instrucţie şi educaţie a copiilor. A-i învăţa să scrie, 
să citească, să-şi preţuiască patria şi străbunii, să devină oameni sunt doar câteva din preocupările 
cadrelor didactice.  

Tradiţia de a organiza serbări şcolare se continuă şi astăzi pentru a modela personalitatea 
elevului. Acestea rămân în sufletele copiilor ca momente de deplină bucurie, de destindere, de emoţie. 
Ele nu vor fi uitate nici de cei care i-au întâmpinat pe „actori” cu flori, aplauze, zâmbete sau lacrimi 
de bucurie. Serbările şcolare solicită cunoştinţele elevilor de la diferite discipline şcolare, îmbogăţesc 
şi dau expresie vieţii afective a elevilor. Ca „actor” pe scena din clasă, şcolarul este încercat de 
sentimente de emoţie, de bucurie. 

În cadrul serbărilor şcolare pot fi abordate teme variate: credinţa în Dumnezeu, dragostea şi 
respectul faţă de părinţi, iubirea de ţară, respectarea valorilor morale. Elevii trebuie antrenaţi în aceste 
activităţi organizate cu clasa în funcţie de puterile, ştiinţa şi talentul lor.  

Fiecare elev trebuie să participe la serbare, acest lucru contribuind la dezvoltarea personalităţii 
lui. Elevul emotiv se ambiţionează să se prezinte bine pe scenă, să-şi înfrângă tracul, să fie atent la 
indicaţiile date, să se mobilizeze pentru a se autodepăşi.  

Organizată în manieră transdisciplinară, serbarea şcolară reprezintă o modalitate de abordare a 
unor scopuri instructiv-educative: 

*antrenarea elevului în activităţi ce presupun munca în echipă; 

*stimularea creativităţii şi a încrederii în forţele proprii; 

*dezvoltarea simţului estetic al şcolarului mic; 

*cultivarea aptitudinilor artistice ale elevului; 

*educarea trăsăturilor morale ale şcolarului mic. 

Pregătirea unei serbări poate avea ca activităţi de învăţare:  

 audiţii de cântece populare româneşti; 
 exerciţii de intonaţie şi memorizare;  
 interpretarea vocală de cântece populare accesibile, în grup şi individual, cu sau fără 

acompaniament; 
 jocuri şi improvizaţii muzicale pe suport folcloric;  
 colinde şi urări interpretate la sărbătorile de iarnă;  
 cântece şi jocuri din folclorul copiilor, dialoguri pe aceste teme.  
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În cadrul serbărilor şcolare organizate până acum am inserat câte un moment popular ce a trezit 
interesul, admiraţia, dragostea faţă de tradiţiile populare româneşti. Şezătorile organizate în clasă au 
cuprins:  

 poezii din folclorul copiilor; 
 momente simbolice reprezentând aspecte din viaţa şi munca sătenilor; 
 proverbe, ghicitori, zicători, snoave; 
 cântece şi dansuri populare(hora, sârba).  
În învăţarea dansurilor populare am parcurs mai multe etape. Mai întâi i-am învăţat pe şcolari 

paşi simpli de horă şi sârbă, mai apoi paşi mai complicaţi. La fiecare serbare am ales melodii 
cunoscute de către copii, cu linii melodice plăcute, cu un ritm simplu, pentru a le atrage şi mai mult 
interesul.  

Exemplu: ,,Drag mi-e jocul românesc”, ,,Portul românesc”, ,,Hora”. Astfel, cântecele populare 
propuse au fost imediat îndrăgite şi interpretate cu multă pasiune de către elevi. Dansurile populare 
i-au familiarizat pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind la dezvoltarea dragostei pentru 
arta poporului nostru, la dezvoltarea simţului ritmic, a capacităţii de coordonare a mişcărilor, la 
educarea gustului pentru frumos şi armonie, la dezvoltarea dragostei pentru arta populară.  

Introducerea dansurilor populare în diferite activităţi, la orele de muzică şi mişcare, educaţie 
fizică, dar mai ales în cadrul serbărilor şcolare, reprezintă o datorie a noastră, a dascălilor, de 
transmitere a obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti.  

Măiestria cadrului didactic constă în alegerea unor forme cât mai atractive şi cât mai variate în 
predarea dansurilor populare, contribuind astfel la păstrarea dansurilor tradiţionale, cu forme artistice 
deosebite. Melodia adecvată şi costumele populare purtate de micii dansatori sporesc frumuseţea 
acestora.  

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează gândirea, memoria, atenţia, 
imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Prin valorificarea folclorului copiilor îi 
putem orienta pe aceştia spre cunoaşterea unor elemente de folclor al adulţilor, deosebit de bogat în 
ţara noastră, care exprimă sentimentele şi năzuinţele poporului nostru.  

Copiii de azi, tinerii de mâine, vor avea un mare avantaj: peste ani se vor integra cu uşurinţă în 
atmosfera petrecerilor la care vor participa. E important să contribuim la transmiterea, din generaţie 
în generaţie, a înţelepciunii poporului român, la educarea unor calităţi morale.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea 
copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul artistic 
prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Nu trebuie uitat 
caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului de elevi. 

BIBLIOGRAFIE:  
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Educaţional, Bucureşti, 2008; 

2. Gheorghian, Elena şi Taiban, Maria: ,,Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa 
de copii”, Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971; 

3.. Hârnea, Simion – Biblioteca populară ,,Comoara Vrancei”, Editura Terra, Focşani, 2007; 

4. Popescu, Ion, Apostol: ,,Studiu de folclor şi artă populară”; 

5. Revista ,,Învăţământul preşcolar”, nr. 1-2 /2000;  

6. Sav, Sorina: ,,Tradiţii şi obiceiuri româneşti-mijloace de formare şi educare a preşcolarilor”, 
Editura Nico, 2006. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 
 
 

Prof. înv. primar Pomîrleanu Elena 
Scoala Gimnazială ’’Mihail Andrei’’ Buhuși, jud. Bacău 

 
 

 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare, care se vor potrivi 
copilului în această perioadă în care #stămacasă.  

 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice  

 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cunoastem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil 
de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, copiii s-au 
apropiat deja mult de tehnologie. De ce să nu ne asigurăm că, de mic, copilul o folosește în mod 
sănătos și constructiv?   

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

Îndrumați de instructori, copiii pot crea, interpreta și edita codul text al propriilor 
programe și jocuri.  Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu 
parcurgerea mai multor semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea 
limbajelor de programare populare în industrie.  
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2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă  ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl 
ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De 
aceea, e important să-i oferi copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i 
se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Improvizează un loc special pentru 
creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului  șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-
un curs online de pictură sau de sculptură. În acest fel, îi vei oferi copilului șansa de a învăța să se 
exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, 
poate vei descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face 
furori pe scena comediei.  

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori! Dacă vrem să ajuă copilul să-și 
îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

  
4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

În cazul în care preferă ceva mai convențional, putem să  descărcăm aplicații pe calculator sau 
tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză). Impactul unei astfel de activități lingvistice? Copilul va avea mai multe șanse 
de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult visat, 
dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o minte 
mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își dorește.  

 
5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul  și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copil, care implică lecții 
de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit, unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea 
și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul 
vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ, care să impresioneze. 

 
6. Cursuri de improvizație pentru copii 
 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

În cazul în care ne întrebăm cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  
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7. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul își 
dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități 
extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de 
vârstă și captivante și pentru cei mici și pentru adolescenți.  

8. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă, ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului  mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său.  

Ce vom alege, pentru a ne ajuta  copilul să se dezvolte și în această perioadă de izolare? 
Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 

urma copilul în această perioadă.  
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

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

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului  primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
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Activități extrașcolare online 

 

Prof. înv. preșcolar ALINA POP                                                                                     
Școala Gimnazială Recea, structura Grădinița Mocira, Jud. Maramureș 

 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

 
În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

 
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 
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Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

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

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 
ciclului   primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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Fructe și vitamine 
 

Prof. înv. primar Pop Anca – Ioana                                                                              
Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, loc. Mihai Viteazu, jud. Cluj 

 

Activitățile extrașcolare includ un ansamblu de acţiuni şi influenţe educative, structurate, 
organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Au ca obiect 
completarea, adâncirea culturii şcolare, pe diferite căi, de la completarea instruirii până la petrecerea 
timpului liber.  

Cuprind activităţi educative organizate în școală sau în alte organizații cu scop educaţional și 
sunt mai indulgente decât cele formale. Sunt coordonate de persoane calificate și au, printre altele, și 
o funcție de întărire a învăţării realizate într-un cadru formal, prin diversificare şi extindere. Asigură 
în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul activităților formale, în 
practică, ceea ce oferă elevului oportunitatea de a de aplica informațiile teoretice dobândite.  

În pandemie, desfășurarea activităților extrașcolare este mai dificil de realizat în modul în care 
o făceam până acum, însă nu este imposibil. Eficienţa calculatorului în activitățile extrașcolare este 
determinată de abilitatea cadrului didactic de a integrare a acestuia în cel mai adecvat mod, în cel mai 
potrivit moment şi utilizând softuri corespunzătoare, adecvate vârstei şi uşor de manipulat. Se poate 
folosi la majoritatea disciplinelor, elimină emoţiile, eliberează elevul de un stres suplimentar. Având 
caracter obiectiv, contribuie la formarea abilităţilor de autoevaluare; conduce la individualizarea 
învăţării, contribuie la perfecţionarea comunicării, permite vizualizarea unor obiecte sau fenomene 
care nu pot fi percepute direct de către elevi; oferă suport tehnic pentru învăţarea prin descoperire, 
susţine procesul de formare a noţiunilor şi capacităţilor de analiză, sinteză, generalizare. 

Exemplu de activitate extrașcolară: 

TITLUL   ACTIVITĂȚII: Fructe și vitamine 

SCOPUL: dobândirea unor obișnuințe de a consuma alimente sănătoase, promovarea 
alimentelor care duc la menținerea unei sănătăți optime și la prevenirea îmbolnăvirilor. 

PARTICIPANŢI: elevii clasei a IV-a  

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢILOR (în câteva rânduri) 
1. Prezentarea importanței consumului de fructe (sala de clasă) 
2. Vitaminele din fructe (sala de clasă) 
3. Salata de fructe (acasă) 
4. Prezentarea slaltelor de fructe realizate (prezentare pe WhatsApp) 
5. Analiza activității (sala de clasă) 
 

DOVEZI ALE ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE: 

 

408



 

 

 
 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 
ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti.  
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Activități extrașcolare online 
 
 

Prof. înv. preșc. Pop Andreea 
 
 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continua , iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului  în 
această perioadă în care stăm acasă.  

 
Activități extrașcolare de turism virtual  
 
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrem să-l ajutăm pe copii să-

și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua 
de azi sau unele antice, putem alege să vizităm,  în regim virtual, o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a  diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, părinții pot explora, alături 
de copii, un muzeu nou sau o grădină zoologică și pot transforma această “excursie virtuală” într-una 
educativă.  

 
Activități extrașcolare  gospodărești, de grădinărit, de  gătit. 
 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul  și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul  în această perioadă când totul s-a mutat în online. 

Cine a spus că nu poți învăța să cânți la un instrument muzical online? Sau că nu poți învăța să 
dansezi, să joci șah sau să vizitezi virtual o locație? Toate aceste exemple fac parte din categoria 
activităților extrașcolare online care vor urca în topul preferințelor copiilor anul acesta. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

Exemple de activități extrașcolare online 

 

Prof. înv. primar POP ELENA                                                                                       
Colegiul „N. V. Karpen” Bacău 

 
Metodele/ tehnicile eficiente în abordarea disciplinei DEZVOLTARE PERSONALĂ la clasa 

pregătitoare: sunt cele activ-participative. 
Disciplina DP are un accentuat caracter explorator și practic-aplicativ, care presupune 

implicarea directă a elevilor într-un mediu prietenos de învățare, devenind responsabili și exersând 
abilități și aptitudini în jocurile și activitățile propuse. 

Exemple de metode ce pot fi folosite în orele de dezvoltare personală: „Pălăriile gânditoare”, 
„Cubul”, „RAI”, „Ciorchinele”, Tehnica Lotus”, „Diagrama VENN”, „Turul galeriei”, „JOCUL”, 
„Jocul de rol”, „Gândiți / Lucrați în perechi”, ș.a. 

„Cubul emoțiilor”: pe fiecare față a unui cub din carton este trecută câte o stare /emoție prin 
care trecem noi în viața de zi cu zi: BUCURIE / TRISTEȚE / MÂNIE / SURPRIZĂ / TEAMĂ / 
ÎNGRIJORARE. Se fac 4 grupe. Se aruncă cubul în fiecare grupă și în în funcție de ce arată fața sa 
elevii se gândesc la o situație reală imaginară când au trăit acea emoție și vor ilustra printr-un desen 
acel sentiment. Un sopil va fi „scluptorul”, iar alt copil va fi „lutul”. scluptorul își va modela lutul 
astfel încât să reușească să redea starea propusă. 

„Ciorchinele”: pornind de la o emoție (BUCURIE), în centrul ciorchinelui. Se prezintă ideile 
principale ale temei, elevii intervin cu sugestii ce se vor nota, se completează ciorchinele cu 
sintagmele propuse, se verifică conceptele / ideile de către clasă cu scpul corectării eventualelor 
greșeli sau omisiuni. Se desfășoară conversații cu elevii pe marginea ciorchinelui realizat. 

„Explozia stelară” - elevii propun o valoare morală pozitivă manifestată în comportamentul 
unui coleg la clasă. Clasa se formează în 5 grupe de lucru. Fiecare grup se retrage și formează 4/5 
întrebări referitoare la valoarea morală propusă (Ce?, Cine?, Unde?, Cum?, Când?, De ce?). 
Răspunsurile vor fi formulate de același grup de lucru sau de elevii din alte grupuri. Se fac aprecieri. 

„Jocuri didactice”:  
-Ștafeta: se sompletează un enunț dat, dar neterminat. Exemple: Sunt bun la....; Sunt special 

pentru că....; Cea mai importantă calitate a mea este....; Cel mai frumos compliment a fost:... 
-Lanțul diferențelor: Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare va spune „ceva”, care consideră că îl 

„diferențiază” față de cel din stânga lui. 
-Cercul „EU sunt UNIC”: pe pardoseală se desenează un cerc. Fiecare elev intră în el și spune 

„ceva” despre sine care îl face unic. 
-„Ghicește” colegul: Un elev descrie un coleg, fără să îi pronunțe numele, precizând talentele 

și performanțele lui. Elevul descris trebuie identificat de colegii săi. Cel care ghicește va descrie un 
alt coleg. 

Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din învățământul 
primar? Introducerea metodelor activ-participative în cadrul orelor permite elevului să își formeze 
capacități, deprinderi folositoare, participând activ la viața comunității din care face parte. 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 
Exemplu: 
„JOCUL EMOȚIILOR”, după parcurgerea unei lecții la CLR, elevii fac un cerc / un emoticon 

apoi îl colorează cu o culoare preferată. Vor scrie culoarea preferate pe verticală și pentru fiecare 
literă cuvântul carea exprimă o însușire omenească / o emoție. 

Generos / genial 
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Atent / alintat 
Liniște / lingușire 
Blând / bunătate 
Eenergie / empatic 
Neliniște / noblețe 
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI: 
„Figurile geometrice” zâmbitoare: se vor asocia figurilor geometrice cunoscute 

EMOTICOANE. Elevii le vor colora cu diferite culori, apoi vor spune de ce au folosit / ales 
emoticoanele respective (BUCURIE / TRISTEȚE / MÂNIE / SURPRIZĂ / TEAMĂ / 
ÎNGRIJORARE) pentru fiecare figură geometrică plană în parte. 

„Chipul cifrelor” se pot desena cifrele vesele, triste sau haioase cu diferite culori preferate, 
cum cred elevii și se pot afișa într-un loc vizibil. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE –                                                        
MODALITĂȚI  DE  ABORDARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

Pop Ioana – Alexandra 
Grădinița cu P. P. Pinochio, Zalău 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Acestea  se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

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

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

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

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Exemple de activităţi extraşcolare            
• Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

• Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.             

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
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acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale.         

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,   la   
dezvoltarea înclinaţiilor   şi   aptitudinilor   preşcolarilor,   la   organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. În cadrul acestor activităţi copiii se deprind 
să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Activităţile extraşcolare -  prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii. 

 
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 

creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei 
factori implicaţi în actul educaţional: 

 
• preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;   
• familie  –  prin   susţinere   morală,   financiară,   sau   chiar   implicate   înorganizarea 

activităţilor; 
• grădiniţa   –   prin   obţinerea   avizelor   necesare   deplasării,   elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. Acest tip de activitate îi 
antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o îndrăgească. 
Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. 

 
Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 

ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor 
de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii, 
activități ecologice. 

Din cauza faptului că în acest an școlar am desfășurat foarte mult timp și activități online, 
activitățile extrașcolare propuse și desfășurate au fost mai puține față de anii trecuți. Pandemia și –a 
pus amprenta asupra modului de defășurare a acestor activități. 

După cum am spus și mai sus, familia are un rol foarte important în desfășurarea  activităților 
extrașcolare în grădiniță și mai ales în această perioadă în care colaborarea cu aceasta a fost 
primordială. 

Am propus câteva activități extrașcolare și în perioada în care am desfășurat activitățile online, 
iar cu ajutorul părinților copiii au reușit să desfășoare aceste activități. Am propus activități de 
plantare (flori, pomi), activități de reciclare selectivă, am propus să meargă în vizită la librărie, copiii 
s-au costumat în personajul preferat, cu ocazia zilei grădiniței copiii au sărbătorit în familie. 

Deși am desfășurat mai puține activități extrașcolare în perioada pandemiei, am reușit să totuși 
să îi implic pe copii în activități interesante. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 
Prof. înv. preșcolar POP IRINA ANDREEA 
Grădinița cu Program Normal Nr. 2, Bistrița 

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

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. 
 

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze."       
Maria Montessori - "Descoperirea copilului" 

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

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. 
 
Activităţile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,   la   

dezvoltarea   înclinaţiilor   şi   aptitudinilor   preşcolarilor,   la   organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind 
să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. 

 
Activităţile extraşcolare -  prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii.  Acest tip de 

activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o 
îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. 

În orice tip de activitate extraşcolară, este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul 
educaţional:- preşcolarii, - familia, - grădinița.  

În contextul actual determinat de pandemia COVID-19, cadrele didactice sunt nevoite să 
adapteze activitățile extrașcolare și pentru mediul online iar familia trebuie să se implice din ce în ce 
mai mult. 

 
Exemple de activități extrașcolare desfășurate online în săptămâna ȘCOALA ALTFEL: 

 
 

Copiii în 
bucătărie 
 

“Artă în 
farfurie” 

Modă,frumuseţe 
 
“Bravo,ai stil” 

Muzică şi 
mişcare 
 

“Vânătoare de 
comori” 

Artă şi 
îndemânare 
 

“Tricoul 
bucuriei” 

Micii creștini 
 
“Obiceiuri de 
Paști” 

 Pregăteşte cu 
mama/tata 
mâncarea (mic 
dejun,o ciorbă 
sau fel 
principal) sau 
desertul tău 
preferat. Apoi, 

Alege din dulap 
hainele tale 
preferate şi 
îmbracă-te cu ele. 
Să nu uiţi nici de 
încălţăminte. 
Aranjează-te frumos 
şi pregăteşte-te să 

Alege 2 obiecte 
din casă. Un 
părinte va 
ascunde acele 
obiecte prin casă 
sau prin curte 
fără ca tu să 
vezi. Mama/tata 

Cu siguranţă s-a 
rătăcit printre 
hainele tale un 
tricou alb 
simplu. Nu ţi-ar 
plăcea să fie mai 
colorat? Oare te-
ar lăsa mama ta 

Povestește cu 
părinții tăi despre 
semnificația 
Paștelui. Faceți o 
vizită la biserică. 
Vopsește împreună 
cu mămica ta ouă 
pentru Paști, apoi 
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aranjează 
frumos în 
farfurie! La 
sfârşit fă o poză 
cu tine şi 
produsul realizat 
şi trimite-o 
doamnelor 
educatoare. 
Azi, fii un 
adevărat 
masterchef!  

defilezi pe podium. 
Roagă un părinte să 
te filmeze/ pozeze 
în timp ce tu faci 
parada modei.  
Aştept şi eu pozele 
ca să dau verdictul 
“Bravo,ai stil!” 

vor desena o 
hartă a locuinţei 
sau a curții şi 
vor marca 
locurile unde se 
află obiectele. 
Tu, vei căuta 
obiectele 
descifrând 
indicaţiile de pe 
hartă! Roagă un 
părinte să te 
filmeze în timp 
ce tu “vânezi 
comorile”! 

să ţi-o pictezi 
cum doreşti? 
Dacă te lasă, 
atunci te poţi 
apuca de treabă. 
La sfârşit fă o 
poză cu tine 
purtând Tricoul 
bucuriei şi 
trimite-o 
doamnelor 
educatoare! 

amenajați un mic 
spațiu în ton cu 
sărbătorile pascale. 
Fă o poză cu tine şi 
decorul  realizat cu 
tematică de Paște şi 
trimite-o şi 
doamnelor 
educatoare. 

                   
 
 
 
 
WEBOGRAFIE: 
 
https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-oradea/pedagogie/eseuri/activitatile-

extrascolare-gradinita/3168005/view  
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Rolul activităților extrașcolare în pandemie 

 

Prof. înv. primar: Pop Maria                                                                                    
Școala Gimnazială ,,Dr. Ioan Mihalyi de Apșa”                                                          

Sighetu Marmației, Maramureș 

 
Activitățile extrașcolare sunt activitățile care se desfășoară în afara mediului școlar, bazându-

se pe noțiunile învățate în cadrul orelor de curs. Aceste activități sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la 
formarea unei atitudini pozitive față de învățare și viață, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, 
li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare a problemelor. Pe 
lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de 
împlinire este un sentiment mult mai ridicat. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare o reprezintă legătura acestora cu partea practică. 
Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. Nu este suficient ca un elev să cunoască noțiunile teoretice, el trebuie să pună 
în practică ceea ce a învățat. 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,  produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar, atât din partea copiilor 
cât și a profesorului. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin 
acest tip de activități, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Un rol foarte important are familia elevului. Activitățile extrașcolare presupun disponibilitate 
și din partea părinților. Succesul acestor activități depinde de colaborarea armonioasă dintre profesor-
părinte-elev.  

Începând cu luna martie 2020, elevii nu au mai putut participa la activități extrașcolare, 
grupurile din care aceștia făceau parte s-au restrâns foarte mult. În această perioadă elevii și-au 
petrecut timpul alături de familie și, în cel mai bun caz, alături de un grup restrâns de prieteni. Acest 
lucru are și un avantaj, elevii au acordat o importanță mai mare activităților școlare. Din fericire, 
această perioadă a trecut, iar elevii au început să reia activitățile extrașcolare: sporturi, muzică, dans 
etc. 

Această ,,pauză” de la activitățile extrașcolare arată importanța acestora în ansamblul 
influențelor educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al copiilor, 
completând cu noțiuni noi, practice,  volumul de cunoștințe, teoretice,  însușite în cadrul orelor de 
curs. Ele reprezintă un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală și estetică a 
elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
într-un mod rațional, timpul liber, fiind propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional                                                      
Exemple de activități extrașcolare online 

 

Prof. învățământ preșcolar Pop Mirela Daniela 
 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă. Astfel, activităţile extraşcolare au rolul de a oferi copilului 
posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. În present, problematica 
valorificării educaţiei nonformale a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natura, desfățurate în mod normal cu copiii, aceștia pot 
reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La 
vârsta preșcolară, dar și școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Însă, din cauza situației actuale, activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online. Chiar 
dacă pe perioada pandemiei, locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online alături 
de instructori (învățători, profesori, educatori) care adaptează curricula pentru noul format. Există 
numeroase activități care pot fi desfășurate în această perioadă. 

Astfel, copiii pot participa la ateliere creative de arte frumoase improvizate chiar de părinți 
acasă sub îndrumarea cadrului didactic. Atelierele de artă îi stimulează empatia, creativitatea și 
imaginația, abilitățile de comunicare și discurs. Este important ca cel mic să învețe să se exprime în 
orice formă artistică i se potrivește. Un alt exemplu pot fi activitățile extrașcolare de turism virtual. 
Pentru a ajuta copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
alte civilizații, o idee foarte bună de activitate extrașcolară pot fi vizitele online la grădini zoologice, 
grădini botanice sau chiar muzee naționale sau internaționale care ,,și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

De asemenea, vizionarea unor filme, spectacole de teatru, balet pot constitui surse de informații, 
dar în același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa 
gustul pentru frumos. Totodată, concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la 
diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. Ele oferă celor mici posibilitatea de a demonstra practic ce 
au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului, iar în această perioadă spectacolele online pentru copii sunt nenumărate. 

Pe lângă activitățile extrașcolare descrise mai sus, există multe altele pe care cadrele didactice 
pot alege să le desfășoare în mediul online alături de copii, planificându-le singuri sau sub îndrumarea 

418



unui profesionist acolo unde este cazul (activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans, activități 
extrașcolare de protecție a mediului etc.)  

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva”, care să lase şcoala să respire, să iasă din monotonia de ,,zi cu zi” 
şi să îi facă pe copii să trăiască „bucuria de a învăţa”. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii cel mici. 
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Tradiții și obiceiuri… altfel 
 

 

Prof. înv. Primar Step by Step                                                                                     
Galambos Edina                                                                                                                   

Pop Mónika 
 

 

Activităţiile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală, îi ajută pe 

copii să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 
Educatia extrascolara permite si  extindererea setului de competente din cadrul curricumului de baza. 

 
Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 

expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, 

 
Ziua Păsărilor și a Arborilor am urmărit formarea comportamentului ecologic prin stimularea 

motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului 
înconjurător. Printre obiectivele propuse s-au numărat: stimularea copiilor pentru a desfăşura 
activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, 

 
Am vizionat filme despre păsări și copaci, au desenat o pasăre, au colorat și am realizat 

împreună un afiș, apoi am făcut o plimbare în parcul orașului. Copiiilor le-a plăcut nespus aceasta zi 
de școala. 

 
Am participat la concurs de recitare online cu elevii din clasa pregătitoare, cei mici au fost 

încântați de aceasta nouă formă de concurs. De ani de zile organizăm concurs județean de povestire 
elevilor claselor primare. În acest an concursul va fi organizat online, încă nu știm ce ecou va avea 
dar sperăm ca concurentil vor rămâne cu amintiri plăcute din această lume digitală de povești. 
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PARTENERIAT CU PĂRINȚII                                                                                              

-PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
ÎN GRĂDINIȚA DE COPII- 

 

Prof. Popa Adriana,                                                                                                    
Grădinița cu Program Preliungit Nr. 1, Sânnicolau Mare, Timiș 

 

 

 
Principalul partener educativ al familiei este învățământul prescolar. Iată câteva motive pentru 

care gradinița este un un factor educativ de importanță  majoră: 
- creează un mediu adecvat copiilor , realizând o bună socializare a lor; 
- este un mediu de ocrotire și petrecere placută  și utilă a timpului. 
- ține cont de particularitățile de vârstă  și individuale ale copiilor;  
- se bazează  pe o formare multilaterală a copiilor;  
 

MOTIVAŢIA: 

 Necesitatea realizării unei colaborări reale între grădiniţă şi familie, ca parteneri egali în 
educaţia copilului. 

 

SCOPUL: 

 Implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile de la grupă şi cele extracurriculare. 
 

OBIECTIVE:  

 Conştientizarea de către părinţi a rolului instructiv educativ al grădiniţei. 
 Convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi a grupei în 

ansamblu. 
 Achiziţionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe despre dezvoltarea 

psihomotrică pe care să le exerseze în mod practic în educaţia copiilor. 
 

ETAPE: 
1. Iniţiere – Familiarizarea cu problematica educaţională. 
o Crearea unui centru de informare pentru părinţi care să cuprindă: 
- pagina părinţilor „ Informații,, 
- activitatea curentă cu grupa- activităși propuse, fotogravii, videoclipuri postate pe pagină; 
- sugestii de activităţi în familie. 
 

 

421



Informaţii utile: 

- recomandarea unor cărţi şi jucării de specialitate care să sprijine părinţii în cunoaşterea şi 
educarea copilului 

- sugerarea şi exemplificarea unor jocuri şi jucării pe care le pot utiliza acasă sau la grădiniţă 
 

Activitatea curentă cu grupa: 

- şedinţe cu părinţii 
- implicarea părinților în , minimum, o activitate pe săprămână 
- activităţi extracurriculare 
Sugestii de activităţi în familie: 

- jocul culorilor – pentru învăţarea culorilor 
- jocuri de construcţie – pentru stimularea iniţiativei şi creativităţii 
- jocuri de rol – pentru antrenarea copilului în diferite acţiuni de esenţă socială. 
 
2. Dezvoltarea şi aprofundarea. 
 Teme propuse: 

- Formarea copiilor – un efort de echipă 
- Despre autoritatea părinţilor 
- Modalităţi de intervenţie a părinţilor în formarea şi dezvoltarea comportamentelor copiilor 

cu dificultăţi de relaţionare. 
Acces permanent la rezultatele activităţilor copiilor. 

Periodic, prezentarea progresului realizat de către copil. 

EVALUARE PROGRAM: 

o Dialog 
o Chestionare 
o Analiza gradului de implicare a părinţilor în activităţile grupei. 

                          
PROGRAMAREA ACŢIUNILOR: 

Nr. 

Crt. 

Conţinut Mijloc de 
realizare 

Data Participanţi Evaluare 

1. „Gradinita si familia 
formeaza o echipa ce 
urmareste aceleasi 
obiective! ” 

Şedinţă 
cu părinţii 

On-line 

 

 

 

 

Directorul 
unitatii; 

Toţi părinţii; 

Educatoarele. 

 Un joc pe echipe din 
care rezulta 
importanta lucrului 
in grup. 
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2.  Educaţie artistico-plastică. 

„Frunzele copacilor 
toamna” 

(dactilo-pictură) 

 

dactilo-
pictură 

 

 

 

Copiii 

 

Educatoarele. 

Observare directa; 

 

 

3. „In asteptarea lui Mos 
Craciun” 

Şedinţă 
cu părinţii 

On-line  

 

 

Toţi părinţii. 

Educatoarele. 

 

Dezbatere 

4. 

 

Mos Crăciun împarte 
daruri” 

 

Serbarea 
de 
Craciun  

 

 

 

 

Directorul 
unitatii; 

Copiii 

Educatoarele 

-comportametul 
copiilor in public, -
dezinvoltura, 
capacitatea de a-si 
stapani emotiile; 

5. „Stiluri de educatie pentru 
o ascultare de bunavoie” 

Şedinţă 
cu părinţii 

On-line 

 Părinţii. 

Educatoarele. 

Dezbatere. 

6. „Atentia si principiul 
cupei de dragoste” 

 

 

Şedinţă 
cu părinţii 

 Părinţii. 

 

Educatoarele. 

Dezbatere. 

On-line 

7. „Te iubesc mamica mea!” 

„Invatarea din timp a 
valorilor” 

  

 

Mamele  

 

Educatoarele. 

-comportametul 
copiilor in public,  

-dezinvoltura, 
capacitatea de a-si 
stapani emotiile; 

8. „ Lasati copii sa suporte 
consecintele!” 

Şedinţă 
cu părinţii 

  Dezbatere. 

9. „Probleme specifice 
varstei” 

Şedinţă 
cu părinţii 

 Părinţii. 

Educatoarele. 

Dezbatere 

10. „Carnavalul florilor” Serbare 
de sfarsit 
de an 
scolar; 

 Directorul 
unitatii; 

Educatoarele 

dezinvoltura, 
capacitatea de a-si 
stapani emotiile; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE                          
ÎN PANDEMIE 

 

Prof. înv. primar: Popa Alina Elena 
Școala Gimnazială „ Ion Basgan”, Focșani, Vrancea 

 
 
În școala contemporană, activitatea este centrată pe elev și are un rol bine precizat în dezvoltarea 

potenţialului intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus în valoare, va asigura 
neîntrerupt progresul social-uman. Demersurile educaţionale vizează dezvoltarea personalităţii 
elevilor și impun participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. 

Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în 
acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, 
care să permită individualizarea invaţământului, astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la maxim 
capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. 

Componentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea 
eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de 
autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin „subiecţi” conştienţi ai acţiunii, 
trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze 
curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel 
,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc, chiar dacă nu 
s-a pus accentul pe ele. Noua viziune a sistemului pune accentul nu doar pe învăţământ de 
performanţă (învăţământul românesc are tradiţie în acest sens), ci şi pe dezvoltarea abilităţilor 
practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii, pe dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului 
şi educaţia pentru viaţă în general.  

Participarea elevilor la activitățile extrașcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvență și o 
scădere a abandonului școlar, acestea având un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a 
elevilor. Activitățile susțin dezvoltarea stimei de sine și promovează dezvoltarea aptitudinilor și 
intereselor de cunoștere a elevilor. 

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

Pandemia de Coronavirus a provocat panică în sistemul de învățământ. Cu măiestrie, cadrele 
didactice au căutat soluții și au reușit să gestioneze situația. Colaborarea cu familia a constituit un 
factor principal în reușita realizării activităților. Activitățile/ jocurile desfășurate de copii în această 
perioadă a adus un plus în dezvoltarea intelectuală și senzorială a acestora. Implicarea cadrului 
didactic, de la distanță, a dus la impulsionare motivației, a dorinței de a finaliza o activitate începută, 
pentru a primi aprecierea și felicitările acestuia. 
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Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „ Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea 
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne va permite să știm cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  Această situație ne-a demonstrat că se pot adapta și 
pot reuși să învețe, indiferent de locul în care se desfășoară procesul instructiv-educativ. Activitățile 
extrașcolare au sprijinit acest demers și au contribuit la formarea și dezvoltarea complexă a 
personalității elevului în plan moral, intelectual, estetic, fizic și civic. 

 
Bibliografie: 

• Cernea, Maria, „ Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 
învățământ, în  învățământul primar, nr. 1/ 2000” , Ed. Discipol, București; 

• Țîru  C. Maria, „ Pedagogia  activităților extracurriculare”, Suport de curs, Cluj- Napoca, 
2007. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare 
 

Prof. Popa Ancuta - Loredana                                                                                                  
G. P. P. Nr. 1 Tinca 

 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii cop De cele mai 
multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii 
în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile 
de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau 
sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-
şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale.ilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere 
diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Olimpic, “in lumea povestilor”, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 
Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii(serbarea de 8 martie a fost filmata si pusa ape un CD). 

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

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

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
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Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului 
nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind 
astfel un strop de tradiţie. 

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

Ca o concluzie personală, activitatile desfasurate in mod online atat cele extracurriculare cat si 
cele de zi cu zi se desfasoara cu mare dificultate deoarece copilul prescolar trebuie indrumat, 
supravegheat in permanenta, asta denota o munca in plus pentru parinte. 

  

BIBLIOGRAFIE: 
 

Ciubuc Iuliana, Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110. 
Mangri, F., Elisei, E., Dorobeti, T., Bucovală, G., Experienţe didactice şi pedagogice de success, 
Poarta Albă, 2010, pagina 230. 
Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A., Ilie, V., Didactica activităţii instructiv-educative pentru 
învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova. 
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Activitățile extrașcolare și personalitatea! 

 
Profesor de psihopedagogie specială: Popa Aurica                                                              
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner 

Activitățile extrașcolare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie 
un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional.  

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

,,Mai multe faci cu blândețe decât cu violență” (J. De La Fontaine) 

În spiritul acestui citat, elevii clasei a V-a B,au participat la campania ,,Respect NU violență”, 
campanie care s-a desfășurat în mediul online în școala noastră. În cadrul acestei campanii au fost 
antrenați și părinții elevilor.  

Elevii au realizat câteva desene și materiale menite să contribuie la stoparea violenței. În cadrul 
ședințelor de consiliere a avut loc o discuție deschisă despre impactul negativ pe care 
comportamentele violente îl au în dezvoltarea personalității copilului. În urma lecturării acestor 
materiale și a vizualizării desenelor am realizat că violența nu poate aduce nimic bun în viețile noastre 
și în relațiile pe care le avem cu cei din jur. Valori precum: BUNĂTATE, EMPATIE, ÎNCREDERE, 
ENTUZIASM, CREDIBILITATE, vin în sprijinul nostru în combaterea comportamentelor violente. 

Copiii care au fost abuzați sau neglijați au de multe ori întârzieri de dezvoltare, au dificultăți de 
învățare și au note mici la școală. E posibil ca acești copii să aibă o stimă de sine scăzută și să sufere de 
depresie ceea ce, poate duce, în cazuri extreme, la comportamente riscante sau auto-vătămare. Copiii 
care sunt martori la acte de violență pot avea tulburări asemănătoare.  

Copiii care au crescut într-o familie sau într-o comunitate violentă au tendința de a internaliza 
violența ca pe o metodă de soluționare a disputelor, repetând modelul de abuz și violență asupra 
propriilor soți, parteneri și copii. Pe lângă efectele dramatice asupra indivizilor și familiilor, violența 
împotriva copiilor are un cost important din punct de vedere social și economic – de la ratarea unui 
potențial la productivitate redusă. Acest material a fost prelucrat în cadrul ședinței de consiliere.  

Părinții au povestit despre experiențele pe care le au avut. La finalul ședinței de consiliere am 
concluzionat că în comunitățile în care trăim, oamenii interacționează strâns în fiecare zi, iar 
colectivitatea e foarte importantă în formarea valorilor și comportamentelor unei persoane. De aceea 
e important să fim deschiși în a primi sfaturi atunci când avem nevoie de ele, în a asculta părerea 
fiecăruia.  

Ascultarea activă, respectul, toleranța, empatia sunt valori pe care trebuie să le aibă copilul 
nostru pentru a se dezvolta armonios pe tot parcursul vieții. În viața copiilor cu cerințe educative 
speciale comportamentele violente ale celor din jur devin o frână în evoluția acestora. Ei au nevoie 
de un climat liniștit, de înțelegere,  răbdare pentru a progresa.  
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Aceste două desene sunt realizate de doi dintre elevii clasei a V-a B. Mă bucur că am avut 

ocazia să împărtășesc cu voi una dintre activitățile extrașcolare realizate în școala noastră. Copiii, 
părinții au participat la această campanie cu mult interes.  

Desenele realizate de copii, discuțiile din cadrul ședinței de consiliere au contribuit la 
consolidarea relației părinte-elev-profesor. O relație bună dintre părinte-elev- profesor reprezintă 
garanția dezvoltării armonioase a personalității copilului, a unei bune colaborări în beneficiul copiilor, 
părinților, a școlii și comunității din care fac parte. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Piaget, J., Psihologie și pedagogie, București 1972 
2. Comeniu, J., A.,  Didactica Magna, București 1970 
3. Marin, R, Ghid de lucru cu familia și comunitatea pentru profesioniștii locali București,2013 
4. Țîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
5. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Activităţile extraşcolare în pandemie 

 
 

Prof. înv. primar Popa Constantina, 
Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara 

 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile din sfera educaţiei nonformale, la care pot participa 

elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate, de la interacţiune socială, leadership, 
recreere şi educaţie pentru sănătate, la autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.                             

Participarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemul nostru de educaţie. 
Astfel, aceste activități erau menite să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita un 
efort intelectual predominant.  

Scopul activităţilor extraşcolare era acela de a oferi elevilor posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care le plac și îi atrag. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a 
diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce 
mai multă importanţă. 

Una dintre cele mai îndrăgite activități extrașcolare în rândul elevilor mei este serbarea școlară 
care valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor elevilor. Ea evaluează talentul, munca 
şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele fiecărui 
copil în parte. 

În fiecare an, în școala mea, și aici mă refer la o școală mică din mediul rural, era obiceiul de a 
sărbători Ziua mamei. Era un moment plin de emoții și bucurie, atât pentru copii, cât și pentru ființele 
care le-au dat viață, care s-au sacrificat pentru ei, care i-au iubit mereu necondiționat. Erau prezente 
fizic la școală în acea zi importantă din viața lor și, cu sufletul gâtuit de emoție ascultau glasurile 
cristaline ale copiilor. Sărbătoream iubirea pentru mama…sentiment care nu va muri niciodată 
indiferent de vremuri și de distanțare.  

Anul acesta însă, într-o zi de început de primăvară, inimile noastre s-au luminat din nou de 
bucurie: am hotărât să o sărbătorim pe mama puțin mai altfel decât în ceilalți ani. În ziua de 1 Martie, 
prichindeii mei au confecționat mărțișoare pe care le-au dus acasă oferindu-le mamelor și bunicilor. 

 

 
 
Emoția a fost cu atât mai mare în preajma zilei de 8 Martie, pentru că sufletele curate de copil 

s-au implicat total și deschis, cu sinceritate și bucurie. Au confecționat flori din hârtie și i-au scris 
mesaje din suflet ființei dragi, pe o pagină de ziar, ajungând la concluzia că fiecare dintre ei are cea 
mai frumoasă, harnică, iubitoare, veselă, zâmbitoare, grijulie, înțeleaptă mamă.  
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O concluzie pe care nimeni nu poate să o contrazică, deoarece toți au avut dreptate! Propoziția 
,,Ea se pricepe foarte bine la ...” a fost completată, în mod firesc, cu cuvântul ,,gătit”. Completări 
surprinzătoare a avut propoziția ,,Ea este...”. Răspunsurile, pline de candoare, m-au emoționat și pe 
mine. În viziunea lor, mama e ,,ca un cer senin”, ,,soarele meu”, ,,aerul pe care îl respir”, ,,totul meu”, 
,,viața mea”. Sunt doar câteva exemple dintre răspunsurile gândite de copii. 

 

 
 
Apoi, a venit rândul serbării pe care am hotărât să o mutăm în online. Ochii limpezi ai copiilor 

străluceau de bucurie, iar glasurile cristaline vorbeau cu emoție despre cea care e mereu alături de ei. 
Au promis că niciodată nu o vor mai supăra pe mama… Sperăm că o să-și respecte  promisiunea 
făcută!  

Dacă nu, cu siguranță vor fi iertați. Astfel, fiecare copil și-a exprimat liber sentimentele față de 
cea care i-a dat viață, apoi au cântat împreună un cântec închinat mamei. Totul a fost înregistrat, iar 
înainte de a pleca acasă am trimis mamelor momentele unice cu copiii lor. Reacțiile nu au întârziat 
să apară. Chiar dacă nu am putut vedea emoția pe chipurile lor, am putut-o simți, pentru că imediat 
au început să ,,curgă” inimioarele pe grupul clasei.  

Importanța mamei în viața fiecărui copil e firească, iar atașamentul față de mama face parte din 
chiar fundamentul vieții. De aceea, toată lumea s-a implicat cu bucurie: copiii, pentru că voiau să îi 
aducă un elogiu mamei, iar eu pentru că am redevenit copil și m-am gândit cu respect la ființa unică, 
care, prin existența ei umple universul de iubire. 

Căci, să nu uităm, totul se reduce la o formulă matematică simplă: MAMA = IUBIRE 
NECONDIȚIONATĂ.  
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Activităţi extracurriculare adaptate la pandemie 
 
 

autor: Popa Corina 
 
 

Lucrez de mulţi ani ȋntr-un Centru Incluziv, cu elevi cu dizabilităţi de tot felul...copii ca toţi 
copiii, dar care ȋnvaţă u n pic altfel, necesită multă atenţie din partea mea, mereu sunt ȋntr-o  
provocare, ce materiale să caut, sau cum să le adaptez pe cele care le găsesc. Ştim ca educaţia prin 
activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii, ȋnsă la aceşti copii, creativitatea lipseşte de cele mai multe ori, si atunci, 
trebuie să te adaptezi posibilităţilor lor cognitive. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i ȋn 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că, în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Dar ce ne facem dacă e pandemie ?? Copiii sunt acasă, 
cu părinţii şi vrem cu tot dinadinsul să-i antrenăm ȋn activităţi diferite de cele clasice. 

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

Şi atunci am avut am avut o idee! Să antrenez şi părinţii şi copiii ȋn activităţi cu ocazia 
Sărbatorilor Pascale. Ne-am ocupat de retete. Am citit cu atenţie ingredientele(cu ajutor),  am decupat 
imaginile potrivite, tot cu ajutor, apoi le-am lipit pe fişă...faină, sare, carne, branză, ouă... obtinȃnd 
astfel  coznacul, pasca cu branză şi drobul. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei. 

Si asa am ȋnvăţat ce conţine cozonacul pe care ȋl coace mama sau ȋl cumpără de la magazin. Şi 
pasca cu branză.. si drobul. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne 
permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Şi am primit şi pozele de la părinţi, copiii au lucrat cu mare drag. 

În Şcoala Specială nu lipsesc orele de terapie ocupaţională..sunt prezente zilnic. Aşa ne 
ȋmbunătăţim motricitatea fină a mȃinilor, orientarea spaţială, ȋnvăţăm să decupăm pe linie apoi să 
lipim cu grijă şi cu mare atenţie pe forma trasată. 
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sursa: 
https://www.facebook.com/EDUplaylog/photos/pcb.2785601911693205/2785601698359893/ 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Copiii cu dizabilităţi ȋnsă nu ştiu să caute, trebuie ca noi, adulţii, cadrele didactice să le căutam 
cele mai potrivite materiale astfel ȋncȃt ei să lucreze cu plăcere.  

Pandemia ne-a aruncat pe toţi ȋntr-o altă dimensiune a educaţiei, ȋnsă ȋncet, ȋncet, i-am făcut 
faţă, părinti, profesori, copii şi cred că  ne-a prins bine tuturor să vedem că putem ȋnvăţa şi altfel. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ONLINE                                                                                   

9 Mai 2021 - Ziua Europei 

 

Prof. Popa Daniela                                                                                                                   
Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu, Timișoara 

 

 

Data desfășurării: 7-11 mai 2021 

Modalitate de lucru: online, extraclasă 

Public-țintă: elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a 

Scop Conștientizarea apartenenței României la Uniunea Europeană, educarea elevilor în 
vederea cunoașterii valorilor Uniunii Europene 

Obiective: 

1. Promovarea, cunoașterea și asumarea valorilor europene 
2. Promovarea, cunoașterea și asumarea propriei identități europene 
3. Competitivitatea și comunicarea interpersonală  
 

Argument: 

În urmă cu 58 de ani, ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar 
şi altor state, să pună "bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea 
păcii". Data de 9 mai a fost aleasă ca zi a Europei de Consiliul European de la Milano în 1985. 
România s-a alăturat astfel unei Uniuni de state europene care împărtăşesc aceleaşi valori, având în 
centru respectul pentru demnitatea umană, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale. Uniunea Europeană are drept obiective asigurarea păcii şi 
prosperităţii.  

Ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificaţie. Pe lângă Ziua Independenţei 
proclamată în 1877, românii sărbătoresc Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război 
Mondial la 9 mai 1945, dar şi Ziua Europei. În cadrul acestui proiect, prin activitățile propuse, elevii 
vor conștientiza apartenența României la Uniunea Europeană, vor descoperi valorile Uniunii 
Europene, simbolurile, obiectivele, istoricul ei. 

Desfășurarea activităților: 

În rezumat, tematicile pe care elevii și le vor însuși în acest proiect sunt:  

1. ce este Uniunea Europeană, care sunt obiectivele și valorile UE: 
• să promoveze pacea, valorile europene și bunăstarea cetățenilor săi 
• să ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne 
• să asigure o dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea 

prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de competitivă care să favorizeze ocuparea 
integrală a forței de muncă și progresul social și să protejeze mediul 

• să combată excluziunea socială și discriminarea 
• să încurajeze progresul tehnic și științific 
• să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre 
• să respecte diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor sale 
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• să creeze o uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro. 
• Valori: Demnitatea umană, Libertatea, Democrația, Egalitatea, Statul de drept, Drepturile 

omului 
 

2. Simbolurile UE: drapelul, imnul, deviza, ziua, moneda 
 

Etape Resurse folosite Data / Termene 

Prezentarea țărilor UE, în echipe de 2 elevi, la ora 
de limba franceză. 

Internet, platforma Meet 7 mai 2021 

Activități informative ludice online. Platforma WordWall1 10 mai 2021 

Completarea, de către elevi, a chestionarului 
Europa ... știați că2. 

Platforma Gsuite - Google 
Forms 

10 mai 2021 

Prezentarea statisticilor în urma completării 
chestionarului3. 

Platforma Gsuite - Meet + 
Google Forms 

10-11 mai 2021 

Oferirea de diplome celor mai implicați elevi în 
proiect. 

Platforma Gsuite - Meet 10-11 mai 2021 

 

Produsele elevilor:  

- proiectele prezentate la ora de limba franceză; 

Rezultatele elevilor (a se vedea ANEXELE - 3 pagini + CD răspunsuri / activități elevi): 

- obținute în activitatea WordWall 

- obținute în activitatea Google forms  

 

Bibliografie: 

europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro 

 

 

  

1 wordwall.net/fr/resource/15965061/uniunea-europeană 
2 docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecUQza7u0vb_TJLWGxDRmYXkFahmycn4gB_Z1tEoLtXX0RmQ/viewform 
3 docs.google.com/forms/d/1i71O71D5wrsIxCU7uq8Qpq-2mprgOJG8zKHY8Dhz1Bs/edit#responses 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. primar Popa Daniela                                                                                       
Școala Gimnazială Urechești, județul Vrancea 

 
 

Pandemia a adus modificări la nivelul organizării activităților extrașcolare. Din necesitatea 
respectării distanțării fizice aceste activități se desfășoară în mediul on-line. Copiii și profesorii au 
fost nevoiți să se adapteze la noile condiții.  

Deoarece lucrez cu elevii din mediul rural am putut organiza activități extrașcolare care să le-
au permis acestora să petreacă timp în aer liber, în curtea din jurul casei. Astfel am organizat activități 
ecologice în care elevii au învățat să planteze flori în gradină. Sub îndrumarea mea și folosindu-se de 
un dispozitiv electronic, activitatea s-a desfășurat on-line. S-au plantat două flori.  O floare care are 
nevoie de lumină multă și de apă, s-a plantat  într-un mediu corespunzător și același tip de floare s-a 
plantat într-un mediu ostil . Prima plantă va fi îngrijită, cea de-a doua, nu. Prin comparare copiii au 
învățat să îngrijească plantele, să conștientizeze care sunt condițiile și de ce factori de mediu 
beneficiază o plantă pentru a crește și a se dezvolta.  

Aceste activități sunt prietenoase și amuzante pentru elevi. Se promovează gustul pentru 
frumos, creativitatea, respectul față de mediul înconjurător. După aceste activități se vor stabili 
regulile de igienă care trebuie respectate.  

Pentru a putea valorifica această activitate practică, într-o altă oră realizată tot on-line, fiecare 
elev a desenat stadiul în care se află planta. Se dezvoltă astfel spiritul de observație, se repetă colorile 
învățate la celelalte discipline, se dezvoltă musculatura mâinii. În timpul acestei activități se va folosi 
un fundal muzical adaptat. Menționez că aceste activități sunt realizate cu elevii de la clasa 
pregătitoare.   

Educația ecologică contribuie la dezvoltarea respectului pentru mediul înconjurător și la 
formarea unei atitudini prin care se dezaprobă comportamentele care dăunează naturii. Această formă 
de educație este bine să înceapă la vârstele mici pentru a se forma o conduită corespunzătoare la 
viitorul adult. 

Fiecare copil are ritmul lui de dezvoltare și descoperă prin acțiunile sale traseul gândirii ca viitor 
adult contribuind la dezvoltarea psihologică și la formarea personalității.  

O altă activitate extrașcolară desfășurată on-line am realizat-o cu ocazia sărbătoririi Paștelui. 
Chiar dacă, din cauza pandemiei, copiii au fost nevoiți să rămână acasă în această perioadă, pentru a 
le oferi posibilitatea de a socializa împreună cu alți colegi s-au pictat ouă. La această activitate au 
participat și părinții. Activitatea a început cu o scurtă introducere, adaptată nivelului de înțelegere al 
copiilor, privind semnificația sărbătoririi Paștelui. Fundalul muzical adecvat din timpul realizării 
activității a contribuit la trezirea unei stări emoționale specifice acestei sărbători. Activitatea s-a 
încheiat cu povestirea obiceiurilor specifice fiecărei familii.  

Chiar dacă activitatea este realizată în mediul on-line copilul învață să lucreze într-un cadru 
organizat, oferindu-i posibilitatea de a comunica mai bine, învață să facă schimb de idei și să înțeleagă 
experiențele prieteniei.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Banea., S., Morarașu., V., C., Ghid de resurse practice pentru activitatea de consiliere și 

orientare a elevilor, Editura Performantica, Iași, 2009 
2. Nicola., I., Editura Didactică și Pedagogică , București, 1994 
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REȚELELE DE SOCIALIZARE: UN SPAȚIU - RESURSĂ PENTRU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                     
ÎN MEDIUL ONLINE 

 
*Popa Diana - Mihaela, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol /                             

Școala Gimnazială Nr. 33 „Anghel Saligny” Constanța 
 
 

 
Virusul SARSCOV-2, apărut în Wuhan, China, a supus lumea unei probleme de sănătare 

publică globală prin ritmul rapid de transmitere în Europa și America. Organizația Mondială a 
Sănătății a declarat 11 martie 2020 ca dată de debut a pandemiei de COVID-19, iar guvernele statelor 
afectate au adoptat măsuri restrictive precum practicile de distanțare socială, carantina, restricțiile de 
călătorie și trecerea educației din mediul fizic în cel online. P. Guzel, K. Vildiz, M. Esentaș și D. 
Zerengolk (2020) afirmă că, deși dispozițiile de rămânere la domiciliu sunt necesare pentru siguranța 
populației, există, totuși, consecințe negative în ceea ce privește diminuarea activității fizice. Oamenii 
au tendința să dezvolte conduite sedentare permanente manifestate prin păstrarea poziției corporale 
orizontale pe durata zilei, angajarea în jocuri online și privitul la televizor pe perioade lungi, fără 
pauze. Firește, de aici decurg: (1) probleme fiziologice precum creșterea greutății corporale, 
tuluburări cardiace, insomnii, (2) probleme psihice precum stările de anixetate, stres și tulburările de 
dispoziție și (3) dificultăți în sfera socializării. 

Suspendarea cursurilor fizice, în marea lor majoritate, și trecerea în sistem hibrid, sau chiar 
exclusiv online face, ca profesorii și elevii să resimtă o pierdere a contactului interuman. Mai mult, 
faptul că toate activitățile extracurriculare care asigurau starea de bine, un nivel optim al motivației 
intrinseci și implicarea elevilor în activitățile educative și autoeducative au fost stopate duce la o 
afectare severă a stării psiho-emoționale a elevilor. Înainte de pandemie, colaborarea copiilor în 
cadrul activităților informale de tipul instituțiilor after-school, cluburilor sportive, consiliilor clasei, 
revistelor școlare, muzicii, artei, teatrului, îmbunătățea încrederea și stima de sine și oferea posibilități 
optime de socializare. T.K. Ng (2021) observă că există similitudini între activitățile extracurriculare 
anterioare pandemiei și activitățile de socializare online: 

 
Tabel 1. Activități extracurriculare vs. site-uri de socializare online (Adaptare după Ng, 2021) 
 

Activități extracurriculare  Site-uri de socializare 

• Stabilesc rețele de suport între elevi și 
profesori într-un mediu organizat; 

• Facilitează socializarea și colaborarea; 
 

• Prin desfășurarea unor acțiuni interesante și 
agreabile, dinamizează implicarea elevilor în viața 
școlară și ameliorează motivația intrinsecă; 

•  Încurajează învățarea autodirecționată 
și respectă libera alegere în procesul 
educațional; 

 
• Contribuie la starea de bine a elevilor și 

satisfac nevoia de apartenență la o comunitate 
educațională.  

• Satisfac nevoia de apartenență la o 
comunitate și creează o identitate digitală. 

 
Pentru a păstra aceste beneficii aduse de activitățile extracurriculare anterioare pandemiei în 

situația actuală, pedagogii (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; Hazari, North & Moreland, 2009; Ng, 
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2021) recomandă utilizarea rețelelor de socializare online și a tehnologiilor digitale moderne. Așadar, 
prin intermediul unui set de trăsături specifice, rețelele de socializare online: 

 
1.  facilitează sprijinul și  colaborarea  dintre  profesori  și  elevi,  păstrându-i  într-o  formă  

de  conexiune  permanentă. Paginile web de socializare oferă oportunități de distribuire a unor 
articole, imagini și filumulețe audio-video, iar aceste conținuturi (e-content) favorizează comunicarea 
și cooperarea. De asemenea, pe aceste platforme pot fi înființate grupuri  de exprimare estetică.  
Produsele  elevilor  sunt  încărcate pe site și, ulterior, evaluate de către ceilalți sub  forma  unui 
feedback prompt și suportiv. Păstrarea  conexiunii,  angajarea  cursanților   în  creații  estetice  și  
asigurarea oportunităților de exprimare a propriilor puncte de vedere contribuie  la  menținerea  stării  
de  bine  a  tuturor  celor implicați în actul educațional.  

2. încurajează învățarea auto-direcționată și libera alegere în procesul educațional. 
Profesorii trebuie să invite elevii cu interese comune (care urmăresc filmulețe sau tururi virtuale pe 
aceeași temă, participă  la aceleași jocuri etc.) să-și formeze un grup, o comunitate de învățare online 
ca formă de descentralizare a managenentului învățării. 

3. satisfac  nevoia  apartenenței  la  o  comunitate  și  creează  o  identitate digitală. Elaborarea 
propriilor profiluri presupune adesea  asocierea  cu  un  domeniu  extracurricular  specific  (sportiv,  
muzical,  informatic  sau  de  voluntariat) în care ei consideră că excelează. O astfel de conectare a 
propriei identități la o comunitate contribuie la creșterea încrederii în propria persoană (Greenhow, 
2011). 

T.K. Ng (2021) afirmă că implementarea unor activități extrașcolare online pe o platformă de 
socializare trebuie să se desfășoare etapizat:  

 

Tabel 2. Strategie de implementare a unor activități extracurriculare online pe o platformă de 
socializare (Adaptare după Ng, 2021) 

  

Așadar, sub îndrumarea judicioasă a profesorului platformele de socializare constituie spații-
resursă pentru desfășurarea activităților extracurriculare în mediul online. Această abordare păstrează 
actorii educaționali conectați, ameliorează motivația intrinsecă și asigură starea de bine a 
participanților. 
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Stadii Probleme/Necesități Acțiuni 
1 • Distanțare socială, presiune 

academică, anxietate; 
• Profesorii integrează elevii într-o 
comunitate online în cadrul căreia se 
urmăresc filmulețe, se poartă discuții și 
dezbateri pe forumuri, se organizează 
jocuri etc.; 

2 • Pasivitate, inactivitate; • Profesorii pregătesc jocuri atractive pe 
bază de întrebări care să promoveze 
participarea activă și exprimarea 
propriilor opinii; 

3 • Facilitarea interacțiunilor față în 
față.  

• Profesorii încurajează cei mai activi 
cursanți să participe la conferințe web 
pentru a aprofunda discuțiile pe baza 
resurselor puse la dispoziție online. 
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Activitățile extrașcolare on - line și educația pentru mediu  

 

Popa Elisabeta Liana                                                                                                             
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”,Turda, jud. Cluj 

 
"Să fii o forţă a naturii în loc de un ghemotoc febril şi egoist de dureri şi suferinţe care se plânge 

că lumea nu se ocupă exclusiv de realizarea fericirii sale." - Stephen Covez. 

În intervalul 22 – 27 martie 2021, elevii din clasele : Pregatitoare B, a V-a A, B, a VI-a A, de 
la  Școala Gimnazială”Avram Iancu”,Turda au fost implicați în acțiuni cu tematica de mediu, 
coordonați de d-na Popa Elisabeta, profesor de geografie, spațiul de dezbatere fiind Platforma 
Microsoft Teams, pe care se desfășoară activitatea on-line. 

În data de 22 martie, am marcat Ziua Mondiala a Apei, activitate desfasurată în colaborare cu 
Administratia Bazinala Apa Mureș, prin reprezentantul său, d-nul Ciungan Cosmin, hidrolog, ocazie 
cu care a fost prezentat bazinul hidrografic al râului Aries, amenajarile hidroenergetice din acest 
bazin, problemele de poluare cu care se confruntă Valea Arieșului și măsurile care pot fi luate pentru 
diminuarea poluării, precum și rolul nostru, al tuturor,  pentru educarea tinerei generații în acest sens.  

Elevii claselor Pregatitoare B, a V-a A, B și aVI-a A, B au realizat materiale într-o abordare 
interdisciplinară, utilizând noțiuni, cunoștințe și abilități însușite în cadrul disciplinelor școlare 
studiate, astfel aceștia au realizat postere/afise electronice, filmulețe, prezentări Power Point, modele 
didactice, desene cu tema: ”De ce pretuiesc apa?” 

În data de 23 martie, am marcat Ziua Mondiala a Meteorologiei, ocazie cu care elevii clasei 
a VI-a B au realizat postere, afișe electronice, desene, prezentări în diferite tehnici,  prin care au 
prezentat importanța prognozelor meteorologice pentru viața cotidiană, au explicat fenomene 
meteorologice periculoase, deșertificarea, precum și mijloacele de culegere a datelor meteorologice, 
atât clasice cât și moderne. 

În 27 martie sărbătorim Ora Pământului/Earth Hour, în colaborare cu World Wide Fund 
for Nature, în intervalul orar 20.30-21.30 ocazie cu care atragem atenția asupra problemelor legate 
de încălzirea globală, utilizarea judicioasă a resurselor, utilizarea pe scară largă a energiei 
regenerabile, pentru a reduce impactul asupra planetei. 

Elevii claselor implicate, au participat cu bucurie, entuziasm și creativitate la activitățile 
derulate sau în curs de derulare, mărturie fiind multitudinea de materiale realizate de către ei, fapt ce 
ne inspiră, ne motivează și prin urmare, le mulțumim! 
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O paralelă între activitățile extrașcolare / online                                                                     
în dezvoltarea personalității elevilor 

 
Prof. Popa Ion 

Colegiul Național “Decebal” Deva 
 

 
Moto: ,,Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent decât protejarea stării de bine a copiilor: 

Dar niciodată nu va exista ceva mai important’’ (UNICEF) 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, 
acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în 
practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice 
acumulate.  

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

Cum ne organizăm clasele? 
Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu profesorii pe 

platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. Acesta e primul pas 
pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 
comunicare și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita Google for Education, e 
nevoie ca școala să aibă un domeniu și să se înregistreze cu un cont G Suite for Education. Un singur 
administrator poate crea acest cont de unde poate crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel 
domeniu (de exemplu, ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 

În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google pentru 
a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în sub-foldere materiale, 
pe clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme sau alte fișiere, e nevoie să aibă un 
cont de Google, la rândul lor. Contul de email e destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui 
să fie cel care creează și administrează contul. 

Pentru a fi cât mai eficienți: 
Pentru ciclul primar: 
o   Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții 

sau cu elevii orarul și modul de derulare a orelor. 
o   Puteți pregăti și împărtăși un program săptămânal cu intervalele orare în care veți organiza 

întâlnirile online, pe teme. Spre exemplu, luni, de la 9 la 9.50: Sesiune de organizare cu toată clasa pe 
Zoom, de la 10 la 10.50 ora de română pe Zoom, de la 11.00 la 12.00 Tur virtual la muzeu etc. 

o   Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să 
sprijine învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă acces la 
Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

o   În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru a 
se putea conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care are 
elevul în grijă săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. Puteți comunica și 
telefonic cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte important să le arătați că vă 
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preocupă starea fiecăruia și că aveți în continuare așteptări și sarcini clare. Chiar și așa, vor fi mulți 
copii care rămân izolați, iar profesorii iau în calcul deja organizarea unei școli de vară de recuperare 
pentru aceștia. 

Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: 
o   E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe 

online, puteți planifica activitățile care pot fi susținute online în perioada următoare. 
o Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile 

profesorilor dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea 
orarului școlii online într-un folder, pe Google Drive. Acesta poate fi organizat pentru fiecare clasă în 
parte, fiecare având subfolderul ei denumit 5A, 6B etc., iar separat orarul cu toți profesorii și orele 
alocate la fiecare clasă, ținut într-un document excel. 

o La final de săptămână, calendarul fiecărei clase poate fi înnoit de către diriginte pentru 
săptămâna următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, completate de către 
profesorii care își planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un document Word, pe Google 
Drive, în folderul corespunzător clasei. 

Cum putem ține lecții online? 
Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei tipuri de 

resurse: 
O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm pas cu pas 

cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet (cu sugestii de 
alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau 
teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback 
din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative folosite de profesori, 
precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 
formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, 
cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, 
Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și 
studiu individual. 

Dacă nu sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for 
Education și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit 
materialul de prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru 
teme și lucru individual să găsiți o alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate 
bazată pe proiect, lucru individual verificat în următoarea lecție online etc.). 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu 
metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete 
video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

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

 

Prof. înv. primar  Popa Laura                                                                                            
Școala Gimnazială Titu Maiorescu, Iași 

 
 

Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună 
cu părinţii, grădiniţa şi şcoala îşi au rolul lor bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este 
suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli 
zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă. 

În ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, aşadar, între factorii 
educaţiei,familia este şi a fost considerată ca factor prioritar şi primordial. Parte componentă a 
educaţiei informale, familia joacă un rol esenţial în educaţia tinerei generaţii. Ea îşi aduce contribuţia 
în toat esectoarele educaţiei, aici, copilul făcându-şi ucenicia pentru viaţă, cea morală rămânând însă 
esenţială prin substanţa pe care i-o imprimă familia. Ponderea familiei ca factor educaţional este cu 
atât mai mare cu cât copilul este mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele 
superioare ale ontogenezei. 

Principala provocare a şcolarului mic este integrarea în mediul şcolar, în cadrul familiei şi 
printre prietenii săi. La această vârstă, coplilul reuşeşte să-şi exprime emoţiile şi trăirile, are o gândire 
mai sofisticată şi începe să se compare cu alţi copii de aceeaşi vârstă. În general şcolarul mic este 
încrezător, aventuros şi sigur de capacităţile sale, totuşi, o relaţie pozitivă a copilului cu familia, ajută 
mult în formarea siguranţei copilului de a se aventura în afara teritoriilor cunoscute. 

Școlarii care provin din familii care recunosc rolul important al educaţiei, sunt mai încrezători 
în forţele proprii, mai dornici de a se implica în activitatea şcolară şi îşi dezvăluie mai uşor emoţiile, 
în timp ce aceia care provin din familii care neglijează educaţia sunt mai nemotivaţi, dezinteresaţi şi 
mai închişi. Implicarea elevilor în activitatea şcolară, creşterea intereselui pentru educaţie se poate 
rezolva în primul rând prin conştientizarea părinţilor 

Şi totuşi, pentru că familia are un rol important în formarea personalităţii copilului alături de 
şcoală, există câteva modalităţi de implicare a acestora în viaţa şi activitatea şcolară. 

Îndrumarea părinţilor, atât prin şedinţe cât şi prin implicarea lor în activităţi extraşcolare, 
trebuie să se facă în mod diferenţiat, în funcţie de nivelul de cultură al părinţilor cât şi de 
particularităţile lor de personalitate. În domeniul educaţiei intelectuale, nu este indicat să se pretindă 
părinţilor un ajutor prea mare. Ei pot fi de folos şcolii creându-le copiilor condiţii adecvate pentru 
desfăşurarea activităţilor de studiu individual. Un rol deosebit îl are, însă, familia în domeniul 
educaţiei morale. 

O formă eficientă de întărire a colaborării dintre şcoală şi familie o constituie parteneriatele. 
Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 
educative între factorii educaţionali. Realizând un parteneriat cu familia, părinţii vor fi automat 
implicaţi în activitatea şcolară. Parteneriatul se va realiza după un scop precis, şi anume acela de a 
întări implicarea părinţilor în activitatea de tip şcolar. Lunar, se poate organiza o gamă largă de 
activităţi la care părinţii vor participa cu plăcere: prelegeri, discuţii părinţi-elevi-învăţători, consiliere 
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educaţională, schimburi de experienţă cu alte clase, dezbateri, jocuri didactice, prezentări Power- 
Point, vizite, excursii, concursuri, serbări etc.  

În condiţiile actuale, şcoala eficientă realizează un parteneriat cu familia prin valorizarea şi 
respectarea identităţii sale, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea ei în procesul 
educaţional. Familia este apreciată ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă 
familia este mediul de dezvoltare a primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc 
fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită şi nu înlocuită în 
educarea tinerei generaţii. 

Părinţii trebuie să se implice permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci cînd se ivesc 
probleme. Pentru aceasta părinţii au nevoie de diferite tipuri de informaţii referitoare la copii lor: 
politicile educaţionale ale şcolii, informaţii despre copiii lor, modul în care pot contribui ei în 
educarea copiilor lor, problemele întâmpinate şi modalităţi de depăşire a acestora. Părinţii pot oferi 
un sprijin enorm şcolii prin faptul că ei sunt cei care-i cunosc cel mai bine pe copii sub diferite aspecte. 

La aceasta se mai adaugă faptul că părinţii sunt o sursă de sprijin în relaţiile interpersonale în 
care este implicat copilul lor (cu colegii, profesorii etc.). Părinţii, indiferent de nivelul lor cultural sau 
social, ne pot oferi informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările, 
neîncrederile, pasiunile, opţiunile copiilor lor. 

Discuţiile individuale cu un părinte, discuţiile cu ambii părinţi sau cu un grup restrâns, după 
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, cadrul didactic trebuie să fie mereu 

preocupat de atragerea părinţilor spre şcoală. Făcându-i pe aceştia conştienţi supra importanţei 
activităţii instructiv-educative îi va putea implica mai uşor să participe, să se implice, în măsura 
posibilităţilor, în această activitate. Informarea părinţilor se poate face şi prin discuţii colective în 
cadrul şedinţelor cu părinţii, care trebuie să aibă loc lunar, sau chiar prin discuţii individuale. 
Aici,părinţii află despre prestanţa şcolară a copiilor lor, despre comportarea acestora, despre aspectele 
pozitive sau punctele slabe ale personalităţii lor. Cu aceste ocazii, părinţii pot fi îndrumaţi şi orientaţi 
în vederea continuării activităţii de educare acasă 

În cadrul parteneriatului şcolii cu familia, se pot organiza ocazional, lecţii deschise, lecţii la 
care sunt invitaţi şi părinţii. Participând la astfel de activităţi, la analiza acestora, părinţii îşi pot 
observa copiii în mediul şcolar concret, pot sesiza modul de pregătire, de comportament de participare 
a copiilor la activităţile desfăşurate. Astfel, ei devin conştienţi asupra importanţei activităţii de 
consolidare a cunoştinţelor asimilate la şcoală şi pot participa în mai mare măsură la acordarea 
ajutorului şi sprijinului necesar copiilor lor. 

Educaţia nu este numai pregătirea şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de 
influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Ele 
construiesc,modelează şi transformă personalitatea, dar e necesară corespondenţa cu nevoile şi 
cerinţele individuale.  

Educaţia este eficientă atunci cînd consideră copilul în centrul ei ca parte activă şi motivate la 
propria devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, ea are 
nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. 
De aceea, rolul familiei nu trebuie diminuat, ea este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe 
aproape toată viaţa 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
 

Prof. POPA MARIA-CRISTINA 
Scoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

 
 
Anul școlar 2020-2021 a fost o provocare încă de la 1 septembrie când m-am revăzut cu colegii 

și am înțeles că nimic nu va mai fi cum era. Noile reguli – purtarea măștii, distanțarea, spălarea 
frecventă a mâinilor și igienizarea lor –au fost elemente pe care le-am învățat din mers pentru protecția 
noastră, a tuturor.  

 
Axată mai mult pe învățarea tradițională, față în față, cu aplicarea diferitelor tipuri de metode 

mai vechi sau mai noi, mi-a venit foarte greu să țin pasul cu învățarea online. Dacă la început stăteam 
ore întregi pentru a descifra și pune în aplicare ceea ce vedeam în diferite tutoriale, în perioada 
noiembrie 2020 – ianuarie 2021, învățarea online a devenit ceva obișnuit. Platforma Classroom m-a 
învățat cum să țin orele online, prin descărcarea programului MEET, să distribui diferite tipuri de 
materiale, să realizez teste Quiz etc. Marea provocare a venit din faptul că trebuia să găsesc mereu 
noi metode de ai atrage pe elevi să rămână conectați la orele mele de istorie. De mare ajutor mi-a fost 
cursul de formare profesională C.R.E.D în timpul căruia am văzut, selectat, participat și realizat activ 
metode diferite de predare-învățare-evaluare.  

 
La istorie, activitățile extrașcolare presupun activități practice cum sunt: vizitele în muzee, 

excursiile, activitățile de documentare etc. Noilor programe școlare oferă profesorului de istorie o 
mai mare varietate de mișcare în ceea ce privește locul lecțiilor de istorie. Acesta poate fi în cadrul 
unui muzeu, a unei vizite sau excursii. Practic, profesorul este ghidul, iar elevul îndeplinește rolul de 
turist, pe parcursul activității propuse.  

 
În perioada pandemiei de anul acesta nu mi-am propus să realizez astfel de activități. Dar iată 

că tehnologia a fost de partea mea. Fără să vreau am reușit cu elevii de clasa a VI-a să ajung în atelierul 
lui Leonardo da Vinci accesând aplicația Mozaik. Aici, elevii au descoperit o lume de demult cu 
schițe de tot felul, tablouri ale marelui pictor, machete ale diferitelor mașinării inventate sau rămase 
neterminate. Aceste aplicații vin în sprijinul orelor de cultură și civilizații, reușind să-i introducem pe 
elevi într-o lume fascinantă dar și reală, deopotrivă.  Chiar dacă lecția mea a făcut parte din programa 
școlară, eu am considerat această vizită virtuală o activitate extrașcolară. La clasele de aV-a și a VIII-
a, marile muzee ale lumii s-au deschis ochilor dornici să călătorească și să exploreze. 

 
Am mai descoperit în decursul acestui an școlar, faptul că elevii își pot dovedi creativitatea în 

realizarea de lucrări în mediul online: prezentarea de personalități istorice, evenimente care au marcat 
lumea etc. În anii trecuți aceste activități chiar țineau de dimensiunea extrașcolară desfășurată mai 
ales în perioada ȘCOLII ALTFEL. Anul acesta ne-a schimbat deopotrivă și pe noi, profesorii și pe 
elevi.   

 
Chiar dacă școala față în față trebuie să continue, online-ul cu tot ce am descoperit noi, 

profesorii și elevii noștri va rămâne o componentă viitoare de care va trebui cu toții să ținem cont. 
Imi este totuși dor de o excursie în aer liber cu elevii mei, să descoperim la pas frumusețile istoriei 
ascunse în spatele vieții civilizate și tehnologizate. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN PANDEMIE 

 
Prof. înv. preșcolar Popa Maria-Florica                                                                     

Grădinița P. P. Chișineu-Criș 

 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natura.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv 
– educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Activitățile extracurriculare  tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii preșcolari. Participarea 
față în față la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine 
disciplinați, să urmeze un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența 
mentală. 

Într-o activitate extracurriculară tradițională, copiii pot să-ți împărtășească în mod direct 
opiniile și să-și clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținând astfel răspunsurile imediat și își 
pot corecte greșelile pe loc. Întelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de 
profesori cu experiență, copiii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și 
sugestii online generalizate, disponibile pe internet. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 
mai bune decât nimic. Având în vedere că la grădiniță activitatea didactică și extracurriculară 
desfășurată online este asincron sunt implicați și părinții. Astfel că temele propuse trebuie să fie 
însoțite de material didactic și explicații și de ce nu și  de înregistrări video și audio. 

Știm cu toții că părinții nu prea mai au timp să se joace cu odraslele lor , astfel că le este mai 
comod să îi lase să urmărească desene animate sau să acceseze jocuri online. Pentru a-i provoca să 
petreacă cât mai mult timp cu micuții lor și pentru ca aceștia să se simtă utili și băgați în seamă,  le-
am propus spre desfășurare activități drăguțe și utile atât pentru ei căt și pentru copii. Amintesc câteva 
activități extracuriculare la care preșcolarii au participat cu plăcere alături de părinții lor: „ Pregătesc 
masa de sărbătoare”, „Vopsim ouă”, „Fursecuri pentru masa de Paști”etc. 
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J. Bruner. Arăta că „ Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, 
într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.” Condiția primordială pentru receptarea corectă și 
coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul 
și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar si chiar 
dacă sunt desfășurate online. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
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MEDIUL ONLINE – UN LIANT AL PERSONALITĂȚILOR DIFERITE                    

ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
*prof. Popa Nicolae - Școala Gimnaială Nr. 1 Lumina 

 
Activitatea extraşcolară este acea latură a educației care asigură transferul de cunoştinţe 

acumulate de către elevi în cadrul curriculum-ului formal, obligatoriu, ceea ce oferă elevului 
deprinderi de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Astfel, activităţile extracurriculare cuprind totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale, fiind desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare.  

Aceste activități sunt conduse de persoane calificate, cadre didactice sau parteneri educaționali, 
cu scopul completării formării personalităţii elevului, asigurate de educaţia formală sau cu scopul 
dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilitatea de a-şi cunoaște mai bine elevii, de 
a-i dirija, de a le influenţa dezvoltarea, de a-i pregăti pe aceștia pentru viaţă. 

În general, activitățile extrașcolare se desfășoară în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei 
şi a lecţiei, însă tot sub incidența acestora sau a altor instituții cu funcții educative și constau în vizite 
la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor muzicale, 
de teatru, distractive sau sportive, participarea la diverse campanii de conștientizare sau la diverse 
evenimente comunitare, concursuri pe diferite teme, urmate de participarea la dezbateri sau discuții 
de grup. 

De aici, deducem că activitățile extrașcolare au ca fundament tocmai interrelaționarea puternică 
între elevi, profesori, părinți și instituțiile partenere, în scopul atingerii obiectivelor. De aceea, 
mutarea în mediul online a tuturor activităților școlare și extrașcolare a reprezntat, pe perioada 
pandemiei de Covid 19, o uriașă provocare pentru cadrele didactice. Era evident că, tot ceea ce se 
putea realiza cu ușurință față în față, în diferite contexte de învățare, trebuia să se mute în mediul 
online. Era aproape imposibil să participi la o excursie online, să organizezi un concurs de succes, un 
atelier, un târg sau un cerc în domeniul educativ, online.  

Este adevărat că, în mediul online, elevii și-au desfășurat, la început, activitatea cu entuziasmul 
specific unui copil care a primit o jucărie nouă, însă, în foarte scurt timp, aceștia și-au pierdut interesul 
pentru învățare, închizându-și camerele și microfoanele și profitând de toate limitele pe care acest 
mediu de comunicare le are. Astfel, pentru a avea succes, activitățile școlare online, în perioada 
pandemiei, trebuiau să stimuleze motivația elevilor pentru învățare și să vizeze acele categorii de 
activități care coincid cu interesele elevilor.  

Pentru a atinge obiectivele, am considerat necesară aplicarea unui chestionar online în scopul 
strângerii de informații despre interesele și pasiunile elevilor. În urma aplicării chestionarului, am 
înțeles că subiecții sunt pasionați de realizarea de filmulețe cu ajutorul aplicațiilor oferite de 
telefoanele mobile, de arta culinară, pictură, drumeții, însă, ceea ce include majoritatea covârșitoare, 
este faptul că elevilor le place să-și promoveze propria imagine în mediul online, să se simtă ca o 
vedetă pe scenă, să fie apreciați. Totodată, elevii se simt mai în siguranță lucrând în echipe, nu 
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individul. Presiunea evaluării se diminuează, iar elevii simt doar bucuria participării la o activitate 
interesantă, conformă cu interesul lor. 

Pornind de la informațiile acestea, am propus, drept activități extrașcolare, în perioada de 
activitate online de dinaintea Paștelui, următoarele: 

1. Concursul „Să fim mai buni unii cu alții! Află că te apreciez!” 
2. Șezătoarea online „Coșulețul meu cu ouă pentru Sfintele Paști” 
3. Sceneta „Vine Paștele!” 

Astfel, pentru prima activitate, elevii au avut de realizat un filmuleț cu telefonul mobil, în care 
să descrie un coleg de clasă pe care îl apreciază din diferite motive, evidențiindu-i calitățile și 
expunând situațiile în care colegul respectiv și-a arătat bunăvoința față de persoana care a ajuns să-l 
aprecieze. Prin această activitate, elevii învață să conștientizeze importanța interrelaționării, a 
modului în care se raportează unii la ceilalți, dar și beneficiile comunicării cu ceilalți.  

La final, descrierea s-a materializat într-un filmuleț original realizat cu telefonul mobil. Pentru 
ca provocarea să fie și mai mare, elevii au avut de selectat și integrat în compunere un citat despre 
prietenie, respect, apreciere și de reazlizat și prezentat un portret (desen, pictură) reprezentând 
persoana descrisă. Evaluarea activității a constat în încărcarea filmulețelor în mediul online, unde au 
primit voturi de la colegi, părinți și profesori. Filmulețul care a reușit să strângă cele mai multe voturi 
a fost declarat câștigător și premiat cu o diplomă online, o medalie și un semn de carte, pe lângă 
aprecierile verbale ale colegilor și profesorilor implicați. 

A doua activitate a avut la bază pasiunea elevilor pentru arta culinară, dar și aceea pentru pictură 
și creație, în general. Elevii au avut ocazia să lucreze pe grupe online, în cadrul cărora au stabilit toate 
detaliile pentru realizarea și prezentarea celul mai frumos coșuleț cu ouă pentru Paște, împodobite cu 
urări și citate despre bunătate, milă, empatie, recunoștință etc. La final, activitatea s-a evaluat prin 
prezentarea, de către fiecare echipă, a rezultatelor propriei munci în realizarea coșulețului cu ouă. 
Unii elevi au prezentat filmulețe cu ei înșiși, ca pentru un canal de Youtube, alții fotografii originale, 
prezentări Power Point cu etapele activității și produsul final. Prin vot, s-a ales, la final, câștigătorul. 

A treia activitate a vizat plăcerea celor mici de a scrie scenarii, de a fi în centrul atenției, de a 
interpreta un rol, de a se costuma, de a-și făuri propria marionetă. Elevii au lucrat pe grupe la 
conceperea și redactarea câte unui scenariu, pornind de la tema sărbătorilor pascale. Și-au realizat 
personajul, s-au costumat, au făcut repetiții în mediul online și, la data stabilită, au prezentat sceneta 
colegilor, în întâlnirea online. Astfel, fiecare a avut ocazia să se implice activ, să-și creeze un personaj 
care să rezoneze cu personalitatea fiecăruia dintre ei, să comunice și să interrelaționeze cu 
personalități diferite de a sa, să negocieze, să rezolve eventualele conflicte, să se dezvolte ca om. 
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Importanța activităților extrașcolare 

 

Prof. Popa Oana-Maria 
 
 

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

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Acestea vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat.  

Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi 
tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale 
activităților extrașcolare: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor.  

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. Modelarea, formarea, educarea cer timp și 
dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare.  

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Importanța activitățile extrașcolare realizate în pandemie 

 
Prof. pentru Înv. Primar: Popa Patricia Georgiana 

Școala Gimnazială NR. 39 ”Nicolae Tonitza”, Constanța 
 

 

Prin structură, obiective și conținut, educația trebuie să răspundă necontenit exigențelor cerute 
de evoluția realității naționale și internaționale.  

Semnificațiile și eficiența actului educativ sunt date de disponibilitățile educației de adaptare și 
autoreglare față de sfidările tot mai numeroase ale spațiului social. 

Soluția rezolvării problemelor actuale trebuie să vină din partea educației instituționalizată 
(școala), dar nu numai. 

Realitatea contemporană demonstrează că rolul școlii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit 
tot mai complex, tocmai datorită necesității împletirii și corelării funcționale a acesteia cu alte 
segmente ale socialului, apelând tot mai mult la activitățile extrașcolare pentru dezvoltarea 
armonioasă a elevului. În acest sens, acestea din urma constituie un mediu formator mai atractiv 
pentru elevi, realizându-se în afara contextului instituțional, familiar totodata elevilor. 

Casele de cultură, muzeele, teatrele pot deveni medii prielnice de transmiterea valorilor și de 
formare a personalității, în acord cu jaloane valorice polimorfe, înalte. Ele pot desfășura adevărate 
programe de formare a elevilor sau/și de petrecere fructuoasă a timpului liber.  

În contextul pandemic prin care suntem obligați să trecem, activitățile extrașcolare au devenit 
cam greu de realizat, însă nu imposibil. De aceea, cadrul didactic al fiecărei clase de elevi s-a adaptat 
situației și a scotocit prin ofertele mediului social, oferte care nu au întârziat să apară. Astfel, centrele 
culturale, teatrele au reușit să își desfășoare activitatea cu ajutorul tehnologiei, prin reprezentații 
online, iar elevii s-au arătat încântați de idee și în cele mai multe cazuri au participat în totalitate la 
vizionarea prestațiilor acestora. 

Chiar dacă tehnologia a fost prioritară în această perioadă, mai ales pentru orele de curs ale 
elevilor, dar și pentru activitățile extrașcolare, au existat și ”portițe” de ”scăpare” din fața ecranelor 
obositoare, ”portițe” care pot fi clasate ca și concurență pentru activitățile din online, și 
anume;desfășurarea în aer liber a unor activități extrașcolare, în parteneriat cu părinții. Aici putem 
aduce în discuție activitățile care implică dezvoltarea și formarea unor comportamente de ordin fizic 
și nu numai.  

Exemple de activități în aer liber pentru elevii ciclului de achiziții ( CP, I ,II): 

- ”Drumeție în pădure” 
- ”În livada de cireși” 
- ”Pe nisipuri, lângă valuri” 
 
Aceste activități extrașcolare pot avea diferite conținuturi, în funcție de necesitățile elevilor 

participanți. Cadrul didactic poate apela la diferite trasee aplicative pentru toate cele trei exemple 
date, dar poate oferi posibilitatea elevului de a observa mediul înconjurător îndeaproape și de a reda 
anumite secvențe prin artă. 
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Altfel spus, activitățile extrașcolare nu numai că antrenează elevul în învățare, ci și reușește să 
îl scoată din rutină, învățându-l să se adapteze în orice situație. 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Ziua Mondială a Apei în context pandemic 

 

Prof. Popa Rareș Gavril                                                                                                   
Colegiul “Emil Negruțiu“ Turda, jud. Cluj 

 

Situatia epidemilolgica in care a fost aruncat intreg mapamondul in urma cu un an de zile a 

detreminat modificari substantiale in cadrul intregii activitati umane.  

Sistemele educationale din lume au trebuit sa se adapteze mai mult sau mai putin rapid la noua 

situatie medicala care a impus o serie de masuri care au pornit de la o inchidere a scolilor in prima 

faza, la cautarera unor alternative viabile a continuarii activitatii educationale in alte moduri si forme. 

Sistemul de invatamant din Romania s-a adaptat din mers la aceasta situatie cu plusurile si 

minusurile corespunzatoare.  

Ipotetic vorbind, daca pandemia in care ne aflam s-ar fi produs acum 10-15 ani probabil un an 

scolar ar fi fost repetat datorita lipsei infrastructurii din domeniul IT. Totusi chiar si astazi sunt 

problem serioase legate de dotarea cu tehnica IT a tuturor elevilor, existenta unor retele de traffic de 

date viabile in toate regiunile tarii, abilitatile IT ale elevilor si ale cadrelor didactice, masurile si 

implicarea forurilor superioare ministerial etc. 

Cu toate acestea atat cadrele didactice cat si elevii s-au adaptat noului context si in timp 

activitatea on-line s-a armonizat. 

Acyivitatile extrascolare, care presupuneau intruniri in colectivitati numeroase, cu participant 

din mai multe unitati scolare, elevi si cadre didactice, reprezentanti ai ONG-urilor si unor autoritati 

locale sau firme/institutii partenere nu s-au mai putut desfasura in cadrul simpozioanelor temarice. 

Unitatea noastra scolara desfasura un astfel de simpozion in parteneriet cu Administratia 

Bazinala Ape Mures care impica elevii si cadrele didactice din unitatile scolare regionale in sectiuni 

de concurs lucrari plastice, si articole. In imposibilitatea prezentarii fizice a lucrarilor plastic spre 

jurizare si a articolelor de catre elevi, pentru a continua traditia si a responsabiliza colectivele de elevi 

fata de problemele poluarii apelor din Romania, iar prin acestia familiile si comunitatea. 

Drept urmare activitatea s-a desfasurat intr-o formula mult diferita in care lucrarile au fost 

postate pe platforma utilizata de unitatea scolara si au constat din poze ale posterelor realizate sau 

prezentari Power Point ale lucrarilor. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 
 
 

Prof. pentru înv. preșcolar Popa Roxana Maria 
Grădinița P. P. Nr. 1 / Structura „Piticot”, Hunedoara 

 
 
Ultimul an a reprezentat o adevărată provocare pentru învățământul românesc, atât pentru 

cadrele didactice, cât și pentru copii și părinți. Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților s-
au realizat în concordanță cu noile reguli și actualul context. 

Astfel, modificări și adaptări au suferit și activitățile extrașcolare. Acestea sunt caracteristice 
educației nonformale, ce se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în afara sistemului școlar. 
Acțiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în întâmpinarea 
intereselor variate, individuale ale copiilor. 

Însă pandemia a reprezentat o piedică pentru desfășurarea propriu-zisă a activităților 
extrașcolare, cu atât mai mult cu cât pentru o lungă perioadă de timp grădinița s-a desfășurat online. 
Astfel, le-am propus părinților diverse activități pe care să le poată desfășura cu materialele avute la 
îndemână, acasă. Pe lângă activitățile de bază, am dorit ca părinții să poată petrece un timp de calitate 
împreună cu preșcolarii, îmbinând așadar utilul cu plăcutul. Am propus citirea unor cărți ilustrate 
avute acasă, respectând așadar momentul de lectură desfășurat zilnic la grădiniță, încurajând astfel 
lectura încă de la o vârstă fragedă. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat în online, însă au putut fi desfășurate doar cu sprijinul 
părinților, legătura grădiniță-familie fiind esențială în această perioadă dificilă. Fiind vorba de 
activități care le permit copiilor să-și descopere pasiunile, aptitudinile și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, am propus câteva astfel de activități precum: desenul și pictura, lăsând astfel copilul 
să se exprime artistic sau organizarea unor mici „spectacole” de muzică, teatru sau dans. Toate acestea 
pentru a-i dezvolta preșcolarului imaginația și creativitatea, precum și abilitățile de comunicare. 

De asemenea, le-am propus să călătorească virtual, vizitând muzee, catedrale, grădini 
zoologice, îmbogățindu-și cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, despre locurile frumoase 
din țara noastră sau din alte țări ale lumii. Astfel, excursiile online au devenit un bun prilej de a se 
duce puțin cu gândul la vacanță, de a uita pentru câteva clipe de contextul pandemiei și de a se bucura 
de faptul că multe muzee sau grădini zoologice și-au „deschis porțile” pentru prima dată, în online. 

O altă frumoasă activitate extrașcolară a fost cea de ecologie, prin intermediul căreia copiii au 
putut afla despre importanța îngrijirii mediului înconjurător, ce înseamnă poluarea și reciclarea, cum 
pot ei contribui încă de la o vârstă fragedă la protejarea naturii. 

Totodată am încurajat momentul de mișcare cu ajutorul cântecelor preferate de ei, educația 
fizică fiind deosebit de importantă pentru a se dezvolta armonios, cu atât mai mult cu cât nu mulți 
copii locuiesc la casă și nu au avut posibilitatea de a ieși în curte și de a se bucura de natură, de a 
alerga și a se juca în aer liber. 

Copiii au devenit și mici bucătari, ajutându-și mămicile în bucătărie și preparând salată de fructe 
sau legume, budincă, prăjiturele sau pâinică de casă. Nu doar că au devenit responsabili și au învățat 
să pregătească mâncare sănătoasă, ci au dat dovadă și de imaginație și creativitate, realizând din fructe 
și legume o adevărată artă, ca de exemplu: arici din pară și struguri, cățeluși din mere sau delfin din 
banană și coacăze. 

Toate aceste activități extrașcolare au contribuit la dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor, le-
au oferit alternative de petrecere frumoasă a timpului liber în perioada pandemiei alături de părinți, 
frați și bunici. Însă nu ar fi putut fi desfășurate fără ajutorul părinților, parteneriatul cu aceștia fiind 
deosebit de important și necesar pentru continuarea educației în mediul online. 
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Prin urmare, a fost o perioadă grea, o adevărată provocare pentru toți cei implicați în actul 
educațional, dar atât timp cât am fost uniți și am urmărit același scop – educarea preșcolarilor – noi, 
cadrele didactice împreună cu părinții am reușit să desfășurăm în pandemie activități extrașcolare 
minunate. 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
Profesor pentru învăţământul primar, Popa Simona 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare ”, Oneşti, Bacău 
 

 
Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 

derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 
grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre 
instituţiile educative şi familie putem aminti:  înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării 
grădiniţă - şcoală –familie;  creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi 
extraşcolare;  schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă / şcoală; cunoaşterea 
de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  învăţarea unor deprinderi şi 
tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – părinţi – cadre didactice.  

Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 
informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie 
implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. Pentru realizarea 
parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o 
contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice informaţiile 
date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de 
părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul 
copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate . 

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
faţă de diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; 
educatoarea trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci 
când ei simt că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului. 

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între şcoală şi familie, în 
sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea 
şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul 
lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 
Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 
dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu şcoala, aceştia pot completa, sprijini şi 
dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 
Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile 
în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei şi mai 
târziu în cadrul şcolii. Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale 
dintre familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să 
fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia 
copiilor lor. 

Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a elevilor şi preşcolarilor în 
activităţi. Teme precum: ,,Crăciunul în inimile noastre”, “Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, 
“Şezătoare la muzeu” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă 
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să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în 
culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța 
grădiniţei în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului, am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor 
într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea strategiilor 
de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 
psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul grupei 
pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza 
psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte 
şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa 
dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de 
potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv.  

De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă 
a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în care relaţionările se 
produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a 
copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente 
interactive părinţi-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Proiect de activitate:                                                                                                    

”PAȘTI, SĂRBĂTOAREA DINTRE TRADIȚIE ȘI LUMEA VIRTUALĂ” 

 

Popan Mariana Cristina 

 
 

TEMA: ”ÎN AȘTEPTAREA IEPURAȘULUI” 

ȘCOALA: Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare 

Clasa: I B 

Profesor: Popan Mariana Cristina 

ARII CURRICULARE: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI 

                                        PRACTICE 

                                        COMUNICARE ĂN LIMBA ROMÂNĂ 

                                         MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

SCOP: Dezvoltarea abilităților de conturare-decupare-colorare-lipire, șnuruire, pe o anumită 
temă 

OBIECTIVE: 

O1: să contureze spațiile punctate; 

O2: să decupeze conturul; 

O3: să decupeze picteze; 

O4: să șnuruiască firul de sfoară: 

O5: să scrie lizibil și îngrijit scrisoarea către iepuraș; 

O6: să respecte etapele de lucru și condițiile de lucru, inclusiv condișiile de pandemie 

RESURSE MATERIALE: 

Șabloane, creioane colorate, fire de sfoară, carioci, borcan de sticlă hârtie creponată verde, 
crenguțe înmugurită sau verzi, coșulețe, TEMPERA ETC. 

Dersfășurarea calendaristică a temelor propuse: 

Zile Luni: 
18.04-2021 

Marți: 
19.0.2021 

Miercuri: 
20.04.2021 

Joi: 
21.04.2021 

Vineri: 22.04.2021 

Comunica
re în 
limba 
română 

Primăvara: 
enumerarea 
perioadelor 
din 
Calendarul 
naturii. 

Memorarea 
versurilor, cu 
concurs de 
recitare 

Prezentarea 
textuluin”Poveste
a ouălor de roșii” 

Reamintirea 
componentel
or unei 
scrisori: data, 
titlul, 
conținutul-
mesajul, 
înscheierea-

Realizarea textului 
pentru completarea 
felicitării dedicate 
iepurașului. 
Realizarea 
miniexpoziției de 
Paști. 
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Aprilie:preg
ăriri pentru 
Paști 
Citire pe 
text: ”În 
ziua de 
Paști”, de 
Elena 
Farago 

numele 
autorului 
scrisorii 
Alcătuire de 
texte pentru 
realizarea 
scrisorii către 
iepuraș. 

Arte 
vizuale și 
abilități 
practice 

Conturarea 
oăulor, după 
decuparea 
imaginii. 

Pictarea/co-
lorarea 
imaginilor 
decupate și 
conturate 

Pictarea 
borcanelor și a 
unor tablouri de 
Paști:”CLOȘCA”, 
”MUGURAȘI DE 
PRIMĂVARĂ” 
ETC. 
Decorarea 
borcanelor cu 
crenguțe verzi sau 
cu crenguțe 
înmugurite 

Vopsirea 
ouălor cu 
culori 
preferate, 
decorarea lor 
prin pictură; 
decorarea 
coșulețelor 
pentru ouă. 
 

 

Realizarea sporului 
casei, prin 
umplerea unei 
srticle de plastic 
sau ornamentale cu 
boabe din bucătăria 
bunicii și izolarea 
acesteia cu hârtie 
colorată GLASSE. 
Realizarea 
miniexpoziției din 
clasă: ”ÎN 
AȘTEPTA-REA 
IEPURAȘU-LUI” 

Muzică și 
mișcare 

Interpretarea 
unor cântece 
de 
primăvară. 
Recunoașter
ea unor 
melodii 
după auz.. 

Interpretarea 
unor cântecele 
despre animale 
și despre 
hărnicie:”Azi 
am să crestez în 
grindă”, 
”Iepuraș, 
coconaș” 

Interpretarea 
cântecului după  
auz ”HRISTOS A 
ÎNVIAT” 

Alte 
cântecele. 

Minișezătoare de 
Paști 

 

Activități desfășurate: 

 

 
”HRISTOS A-NVIAT!” 
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Sărbătoarea Paștelui, cea mai mare sărbătoare creștină 

 
 

Popescu Lavinia-Mioara 
Școala Gimnazială Nr. 1 Balș / G. P. N. Nr. 2 Balș, județul Olt 

 
 
Paștile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează 

evenimentul fundamental al creștinismului, Învierea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în 
a treia zi după răstignirea sa, din Vinerea Mare. Învierea Domnului este un fundament doctrinar și 
ritual pentru credința creștină - ortodoxă, catolică și protestantă. Este practic temelia bisericii pe care 
o cunoaștem astăzi. Acest eveniment este relatat de scrierile vremii și de apostolii lui Hristos. La 
început, învierea ca doctrină nu a fost acceptată în Imperiul Roman cu excepția primilor creștini. 

Există unele culte creștine care nu sărbătoresc Paștile. 
Noul Testament leagă Cina cea de taină și Răstignirea lui Iisus de Paștele evreiesc și de exodul 

din Egipt. Iisus s-a pregătit pe el însuși și pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul Cinei, dând 
mesei de Paștele evreiesc un nou înțeles. El a a identificat pâinea ca simbolizând corpul său care va 
fi sacrificat curând, iar vinul - sângele său care urma să fie vărsat. În Întâia epistolă către corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel, capitolui 5, El spune: “Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, 
precum și sunteți fără aluat; căci Paștile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.“, făcând referire la 
tradițiile Paștelui evreiesc și identificându-se cu mielul pascal”. 

O interpretare în Evanghelia după Ioan este că Domnul Iisus, ca miel pascal, a fost răstignit 
aproape în același timp cu sacrificul ritual al mieilor în templu, în după-amiaza celei de a 14-a zi de 
Nisan. Această interpretare este inconsistentă cu cronologia din Evangheliile sinoptice. Se presupune 
că “pregătirea Paștelui” din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, se referă literar la cea de a 14-a zi de 
Nisan, ziua pregătitoare pentru Paște, și nu în mod necesar la ziua de vineri, ziua pregătitoare pentru 
„sabat” și că “mâncarea de Paște” din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, se referă la mâncarea 
mielului pascal, și nu la mâncarea niciunuia din sacrificiile făcute pe perioada Zilelor Pâinii 
Nedospite. 

Modul de calcul al datei sărbătorii Paștelui Creștin: Data celebrării Paștilor are la bază două 
fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului. 
Astfel, Paștele se serbează în duminica imediat următoare primei „Luni pline” după echinocțiul de 
primăvară.  

Paștile creștine au o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima 
duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțării Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, 
într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. 

Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se comemorează 
evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Ultima săptămână din Postul Mare, numită 
Săptămâna Patimilor, începe cu Duminica Floriilor, când se sărbătorește intrarea în Ierusalim a 
Domnului Iisus Hristos și se termină în Sâmbăta Mare. În această săptămână sunt comemorate 
patimile Domnului Iisus Hristos, răstinirea și moartea sa din Vinerea Mare. 

Există foarte multe obiceiuri de Paști. 
Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror prezență este 

obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și de alte culori. Există mai multe legende 
creștine care explică de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au devenit simbolul Sărbătorii Învierii 
Domnului. O legendă relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă Fiul răstignit, a așezat 
coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile Domnului Iisus.  

Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paști trebuie să mănânce toți membrii familiei, 
pentru a fi întotdeauna împreună; 
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Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenușuri în prima zi de Paști, pregătește-te de nuntă. O vorbă 
veche din bătrâni spune că ai să te însori foarte curând.   

În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care au 
fost puse flori, bani și un ou roșu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roșu, bogați și sănătoși. 
Potrivit aceluiași obicei, cel care se spală ultimul din acest vas ia banii; 

În Bucovina, fetele tinere merg la biserică în noaptea de Înviere și spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Apoi, în zori, fetele se spală pe față cu această apă fiindcă astfel le-ar face mai atrăgătoare 
pentru flăcăii din sat; 

În mai multe zone din Moldova oamenii pun dimineața un ou roșu și unul alb într-un vas cu 
apă. Apoi se spală cu apa acea se dau pe obraji cu cele două ouă, lăsând apoi câte o monedă în acel 
vas. Cei care fac astfel vor avea obrajii rumeni și pielea albă precum cele două ouă, tot anul; 

La întoarcerea acasă, cel care aduce Lumina Sfântă de la slujba de Înviere trebuie să facă o 
cruce din fum pe grinda ușii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele. 

 
Bibliografie:  Wikipedia 
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Activitati extrascolare raportate la “vremurile” actuale 

 

Gradinita cu P. P. Nr. 35 Ploiesti 
Prof. Popescu Ana- Maria 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 

întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale  

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

Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea 
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru.  

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, 
care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. 

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

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, spre avantajul celor care le urmează.  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
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această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online, alături 
de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Exemple de activitati extrascolare pentru mediul online: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 

2. Ateliere creative de arte frumoase 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine 

5. Cursuri și ateliere de gătit 

6. Cursuri de improvizație pentru copii 

7.Cursuri de robotică pentru copii 

8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului 

9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 

 

  

466



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR CULTURAL ARTISTICE                                                  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

 
Prof. înv. primar Popescu Ana                                                                                          

Școala Primară ,,Alexandru Moldoveanu,, Sboghițești 

 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage  şcolarii în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor.   
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

 

Serbarea şcolară   

Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. 
Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc ,,autentic,, spontan 
şi sincer situaţiile redate. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de 
sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare. 
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Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă. 

Dintotdeauna, sărbatoarea Crăciunului a fost însoțită de o mare revărsare de bucurie. Pretutin-
deni se împodobesc brazi, se dau cadouri, se pregătesc bunătăți... Dar cel mai emoționant moment 
este, pentru toată lumea, cel în care se aude, la poartă, întrebarea: ,,Primiți colindătorii?”. 

Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar -muzical 
,,Uite,vine Moș Crăciun!”. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte. 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  

- comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  

- comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  

Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  

- perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes,sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  

- desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui elev 
în parte; 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească 
lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, 
de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile. 

Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg 
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi 
în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului, 
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aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are 
profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de 
şcoală şi slujitorii ei. 
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Sărbătoarea Paștilor între tradițional și modern 

 
Prof. Anca Popescu                                                                                                         

Școala Gimnazială Basarab I, Curtea de Argeș 

 
Au fost vremuri, în copilăria mea, în care românii au fost forțați să renunțe la manifestările 

legate de sărbătorile religioase. Regimul comunist nu a reușit însă să smulgă credința din sufletul 
românului. În ciuda amenințărilor, arestărilor, spaimei, românii au organizat și s-au implicat în 
activitățile specifice Paștelui, refuzând să-l abandoneze pe Iisus. Chiar și în pușcăriile comuniste, 
deținuții se rugau și își mărturiseau credința, în ciuda comportamentului gardienilor care îi supuneau 
torturii, împingând limitele către suferințe greu de suportat. 

Mersul la biserică pentru spovedit și împărtășit, Deniile, postul, trecerea pe sub masă, ocolirea 
bisericii în timpul Prohodului, lumânările aprinse în noaptea de Înviere și lungul șir de luminițe de-a 
lungul străzilor când credincioșii se întorceau de la Biserică, filmul Iisus din Nazareth în regia lui 
Franco Zeffirelli, ouăle roșii, tradiționalul Hristos a înviat!, activitățile desfășurate în familie, 
împreună cu cei dragi, toate sunt amintiri atât de plăcute ale copilăriei și tinereții, o ancorare în trecut, 
rădăcinile mele și ale acestui popor greu încercat de-a lungul istoriei. 

Astăzi, în practica acestor manifestări au pătruns, ca și în cazul altor sărbători tradiționale, 
elemente de împrumut specifice altor culturi: iepurașul, oul de ciocolată, ouăle de plastic, colorate 
agățate în copaci, ca ornamente, vânătoarea de ouă, în grădină, activitate destinată copiilor, elemente 
considerate moderne, vesele, dar care nu cadrează pe specificul național și nu se îmbină cu partea 
tradițională. Este corespondentul lui Moș Crăciun pentru ziua de 25 decembrie, când, de fapt, este 
sărbătorită Nașterea Mântuitorului. 

Înainte de Paștele din acest an, i-am rugat pe elevii claselor a VIII-a să menționeze un cuvânt 
pe care să îl lege de Paște. Cuvintele au variat, dar prea puține au făcut referire la tradiție. Cei mai 
mulți s-au referit la mâncare, iepuraș, ouă de ciocolată, ceea ce evidențiază un risc de pierdere a 
tradiției, în favoarea elementelor noi care nu se potrivesc culturii românești. Copiii eu menționat și 
cuvinte și sintagme precum post, rugăciune, ouă roșii, Dumnezeu, dar ca aspect secundar. 

Trăim într-o perioadă de degringoladă culturală pe un fond al globalizării. Generațiile actuale 
sunt confuze, puternic influențate de ceea ce vine din exterior și acaparate de modern, ceea ce, în 
timp, va conduce la un amestec nesănătos de vechi și nou și poate chiar la o nepăsare privind 
simbolistica reală a Paștelui, ca sărbătoare creștină. 

Ce se poate face? Este nevoie de explicarea sensurilor reale ale manifestării religioase și a 
elementelor de proveniență occidentală, de echilibrare a informației în vederea evitării unui balans 
cultural, către o direcție greșită. 

Elevii sunt receptivi astfel că aspectul comercial poate fi analizat obiectiv dacă informațiile 
primite sunt analizate, explicate și înțelese. Aceste sarcini cad nu numai în responsabilitatea școlii, 
dar și a familiei și a Bisericii. 

 
Astăzi, la ceas de sărbătoare, vă spun tuturor: Hristos a înviat! 
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Idei de activități extrașcolare online pentru elevi și profesori 

 

Profesor Popescu Carmen,                                                                                            
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Galați 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale elevilor atât pentru succesul lor, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care elevii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice- chiar dacă în această perioadă de izolare 

locațiile fizice sunt închise, elevii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează 
curricula pentru noul format. 

 
2. Ateliere creative de arte frumoase- stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 

creativitatea și imaginația elevilor. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și 
dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea este important să-i oferi elevului/ copilului tău 
șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui 
profesionist.  

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  
Dacă vrei să-ți ajuți elevii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, 

dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. 

Pentru a diversifica activitatea pe perioada carantinei, explorează alături de elevi un muzeu nou 
sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea 
și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 
4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
În cazul în care preferi ceva mai convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau 

tabletă pentru ca elevii să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză).  

 
5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
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delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu elevii tăi și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Ca exemple de activități extrașcolare pentru elevii tăi, care implică lecții de nutriție, există 
cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că vor afla cum se pregătește mâncarea și de ce este 
sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

Descoperă alături de elevi lumea culinară prin tutoriale sau cursuri online pe care le puteți pune 
în practică fiecare în propria bucătărie! 

 
Ce activități extrașcolare vor fi din nou disponibile după ce traversăm perioada de distanțare 

socială? 
 
6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți 
 
Dacă în ceea ce privește cursurile de programare activitatea poate continua în mediul online, 

programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care elevul are acces la materialele necesare și 
învață manual tot ce ține de robotică. 

Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 
cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este 
important să știe cum să o folosească în mod inteligent.  

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. Sună bine când 
elevul tău își consumă energia cu ceva constructiv, nu?  

 
7. Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, ai la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, care 
te ajută să scapi de emoții și de frici. Dar n-ar fi mai bine să și previi decât să tratezi? Poți alege să îți 
înscrii copilul/ elevii la cursurile de improvizație și, cine știe, poate vei învăța și tu lucruri noi de la 
el/ei.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor 
sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau în orice 
împrejurare nouă.  

 
8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția 

mediului  
Dacă vrei un copil/ elev responsabil și conștient de 

comunitatea în care trăiește, poți opta pentru cercuri de 
ecoturism sau ecologie. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel 
global, educația ecologică ajută eleviii să afle cât de 
important este ca mediul înconjurător pentru viața 
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oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice 
din comunitatea lor. 

 
9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului/ elevului mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută elevul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău/ elevul tău  în această perioadă când totul s-a mutat în online. 
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CĂLĂTORII VIRTUALE 

 
Profesor: Popescu Cristian 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”, Roșiorii de Vede, Teleorman 
 

 

După cum se știe geografia a fost numită „mama tuturor științelor”, a fost unul dintre primele 
domenii de studiu și discipline academice dezvoltate încă din Antichitate, pe măsură ce oamenii au 
căutat să afle ce se afla de cealaltă parte a muntelui sau dincolo de mare. Explorarea a dus la 
descoperirea planetei noastre și a resurselor sale uimitoare. Geografia este o disciplină fascinantă care 
combină cunoașterea multor domenii pentru a ajuta oamenii de știință și cercetătorii să înțeleagă mai 
bine această planetă uimitoare.  

Din acest motiv, în plină pandemie le-am propus elevilor: Ce spuneți, vreți să facem o 
călătorie?” Dincolo de monitor am descoperit priviri mirate, da le-am spus, vom face o călătorie 
virtuală.  Astfel prima călătorie este,,Expediţia legendară a lui Charles Darwin la bordul navei HMS 
Beagle a jucat un rol crucial în dezvoltarea teoriei evoluţioniste.” Pentru aceasta călătorie am folosit 
aplicația mozaweb, aplicație ce poate fi folosită cu success la orele de geografie. 

  
O altă călătorie virtuală realizată chiar inainte de vacanța de Paște a fost la Muzeul Vaticanului. 

Un Tur virtual al muzeului, descoperirea istoriei, arheologie, toate într-un singur loc. Pentru această 
călătorie am folosit site-ul:  
 

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-
elenco.1.html. 
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Un alt muzeu celebru care a fost vizitat online este Muzeul Luvru. Acesta a putut fi vizitat de 
la acest link: 

  https://www.louvre.fr/en/online-tours 

 

Din fericire, cu ajutorul internetului, am reusit să călătorim virtual prin toată lumea și chiar să 
vizitam unele dintre cele mai faimoase muzee de pe Glob. 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

Înv. Popescu Cristina Florentina                                                                                       
Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, jud. Giurgiu 

 
 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite , sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun 
de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viață. 

 

Exemple de activități extrașcolare: 

1. Organizarea unor întâlniri video în cadrul cărora elevii să vizioneze emisiuni muzicale, de 
teatru de copii, distractive sau sportive. Acestea stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: muzică, sport, poezie, pictură, teatru. 

 
2. Organizarea unui joc pe o platformă de exemplu Teams cu ajutorul unei table virtuale 

Whiteboard.fi. Copiii pot desena pe rând, cât mai vag, un obiect, iar ceilalți elevi să ghicească ceea 
ce s-a desenat. Cel ce ghicește primul va lua locul celui care desenează.  

 
3. Organizarea unui eveniment în cadrul școlii, dar desfășurat online, în care elevi ai mai multor 

clase vor intra pe o platformă și vor citi împreună o poveste cu voce tare. Cititul împreună poate stârni 
interesul pentru lectură, oferind în același timp multe beneficii pentru dezvoltarea vocabularului. 

 
4. Organizarea unui cerc tematic intitulat „Lumea poeziei”. În cadrul acestuia, fiecare 

participant trebuie să recite o poezie. La sfârșit va avea loc o selecție a primilor trei elevi care au 
recitat cel mai frumos. Se vor oferi diplome virtuale prin email tuturor participanților. Această 
activitate extrașcolară are ca scop stârnirea interesului elevilor pentru poezie, dezvoltarea capacității 
de recitare și memorare. 

 
5. Plantarea individuală de semințe în ghivece. În cadrul unei sesiuni video fiecare elev va 

planta câteva semințe într-un ghiveci sau pahar de plastic. Verificarea procesului de creștere al 
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plantelor se va face periodic, tot în cadrul unor întâlniri online. Elevii vor învăța cum trebuie să aibă 
grijă de o plantă și vor deveni mult mai responsabili în ceea ce privește îngrijirea lor.  

 
6. Organizarea unui concurs de desene. Elevii vor fi anunțați din timp de acest concurs, având 

timp pentru realizarea lucrărilor. La data stabilită, prin intermediul unei platforme online, fiecare copil 
își va prezenta desenul. La final se va face o selecție a celor mai bune desene și se vor acorda diplome 
de participare tuturor elevilor pentru a nu-i descuraja.  

 

7. Organizarea unei #HOMECINEMADAY. În cadrul acestei zile elevii vor primi un film 
adaptat vârstei pe care trebuie să îl vizioneze individual. După vizionarea filmului, elevii vor povesti 
în scris filmul și îl vor trimite cadrului didactic, urmând ca în sesiunea video să spună ceea ce le-a 
plăcut cel mai mult. Această activitate are drept scop orientarea copiilor spre arta filmului.  

 
8. Organizarea unei expoziții online prin care să se prezinte activitățile desfășurate în perioada 

pascală (imagini din bucătărie, ouă vopsite, mâncăruri). 
 
9. Organizarea unui concurs de cultură generală. Prin participarea la aceste concursuri elevii 

pot acumula noi informații.  
 
10. Organizarea unor dezbateri sau discuții de grup care au drept temă lectura suplimentară 

care ajută la acumularea unor deprinderi în comunicare. 
 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităților extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activități, să încurajeze elevii și să realizeze un feed-back pozitiv. 
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 
 
 

Popescu Daniela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi, Gorj 

 
 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară are ca rol să dezvolte gândirea critică și să 
stimuleze implicarea copiilor in actul decizional în contextul responsabilităților sociale, realizându-
se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitiva și cea comportamentală. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în 
activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se 
arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  

O dată cu apariția unor probleme care împiedică desfășurarea activității față în față, activitățile 
de învățare s-au mutat în mediul online, dând posibilitatea cadrului didactic să aleagă cele mai bune 
metode astfel încât învățarea să fie la fel de receptivă.  Copilul simte nevoia de joc, de mişcare, iar 
prin activitățile extrașcolare elevii învață să folosescă surse de informație diverse, să-și sistematizeze 
informațiile căutate și să le organizeze în funcție de modul în care li se impune., cadrul didactic având 
rolul de a-l dirija și de a-l pregăti pentru marile provocări ale vieții. 

Scopul activităţilor extraşcolare este să dezvolte aptitudini speciale elevilor, să-i antreneze în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, să le cultive interesul pentru activităţi socio-culturale, 
să le faciliteze integrarea în mediul şcolar, să le ofere suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, să 
le fructifice talentele personale, iar cadrul didactic are posibilitatea să-l cunoască mai bine. 

Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Exemplele de activităţi extraşcolare  online sunt multiple, însă modul lor de realizare este mult 
mai greoi. De exemplu, vizitele online la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

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

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, elevii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.         

În urma acestor activități, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în 
activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .              

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru că oferă 
copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate.  Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care 
ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice, etc.        
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Activităţile complementare concretizate în vizite online, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente, le dezvoltă personalitatea. 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup pe teme ce implică lectura le dezvoltă deprinderi 
de comunicare, la concursuri de cultură generală prin care  pot acumula informații pe care nu le aveau 
înainte, la diverse campanii de conștientizare, astfel încât ei să devină activi în problemele societații 
actuale, la evenimente comunitare,  activităţile extraşcolare, fiind atractive la orice vârstă, stârnind  
interes,  producând bucurie, facilitând acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

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

 

Prof. Popescu Elena Coca                                                                                                 
Şcoala Gimnaziala Nr. 49, Sector 2, Bucureşti 

 

„Lasaţi copiii să vină la Mine si nu-i opriţi pentru că a unora ca acestora este Împărăţia 
cerurilor!”- sunt cuvintele Mântuitorului, ale acelui ce a fost numit de către apostolii săi şi, apoi, de 
o întragă istorie creştină, Învăţătorul, acel pedagog prin excelenţă, care ne-a predat materiile 
fundamentale ale vieţii: binele, frumosul, morala, credinţa şi iubirea. 

Dar cum să-l faci pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii? 

Iată o întrebare pe care şi-au pus-o veacuri de-a rândul filozofi, profesori, părinţi, preoţi şi chiar 
cercetători. 

Din toate timpurile, scopul şcolii a fost să formeze oameni, într-un mod organizat. Reuşeşte sau 
nu, rămâne de văzut, pentru că cu toate evaluările pe care se bate monedă la momentul actual, de fapt, 
omul îşi pune potenţialul în slujba societăţii abia mai târziu. Abia atunci, după mine, putem evalua cu 
adevărat un individ. 

Tot ceea ce se întreprinde pentru formarea unui om trebuie bine gândit şi bine făcut. Din păcate, 
până acolo este o cale lungă. De această sarcină se fac responsabile, în primul rând, şcoala şi familia, 
dar nu numai. Dacă cei doi factori amintiţi îşi fac treaba cum trebuie, restul factorilor au meritul de a 
şlefui şi de a cizela ceea ce s-a construit.  

Un rol foarte mare în formarea copilului în spiritul credinţei îi revine mamei, care ar trebui să 
se regăsească în fiecare duminică la biserică cu copilul de mână. Puţin câte puţin, copilul ar deprinde 
să asculte sfatul preotului şi al cărţii sfinte. Puţin câte puţin el ar învăta să trăiască după normele 
binelui propovăduit de religie, s-ar îndumnezei cu iubirea trimisă de Dumnezeu şi ar iubi la rândul 
lui tot ceea ce Dumnezeu a creeat şi ne-a lăsat nouă oamenilor spre folosinţă. Din acest motiv, familia 
ar trebui să-şi insoţească permanent copiii la biserică. 

În acest moment s-a făcut un pas foarte important în acest sens deoarece în şcoli s-a introdus 
studiul religiei. Dar paşii se fac greu pentru că nu se dă importanţa cuvenită studiului acestei materii, 
care adesea este confundată cu o disciplină opţională. 

Ora de religie oferă atâtea exemple minunate, demne de urmat pentru a învăţa copilul că în 
această lume omul are posibilitatea de a merge pe două căi. O cale este drumul călăuzit de îngerul 
bun – calea omului de nădejde, care nu face răul, care caută să fie plăcut de Dumnezeu, carefăcând 
bine este iubit de mic şi care va construi în tot ce va întreprinde mai târziu. Cealaltă cale este calea 
pierzaniei, călăuzită de îngerul întunericului, urmată de indivizii care nu se tem de nimic, nu au norme, 
nu au respect pentru nimic şi pentru nimeni, nici măcar pentru părinţi. Măcar şi numai pentru atât, 
pentru a-l deprinde pe copil cu respectul pentru mamă şi tată ar merita efortul de a-l deprinde pe copil 
cu drumul către biserică, pentru că învătând cele zece porunci şi-ar aminti că una dintre ele se referă 
la respectul pentru părinţi, apoi desluşind că este bine să nu facă rău nimănui, ar transfera gândul şi 
gestul bun către tot şi toate câte îl înconjoară. 

Dacă este deprins să protejeze fiinţă şi lucru, om şi animal, buruiană şi floare, apă şi piatră, 
groapă şi munte, copilul de azi, omul de mâine ar înţelege, ar simţi că lumea trebuie lăsată şi celor 
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care vor veni după noi pentru că şi aceştia vor avea nevoie de ea, pentru că Dumnezeu când a creat 
lumea nu a făcut-o numai pentru unii, ci pentru toţi semenii lui. 

Cu ajutorul educaţiei religioase copilul primeşte noţiuni şi exemple de norme morale fără cusur. 
El învaţă despre iubirea adevărată care şi-a pierdut conotaţiile în interpretarea actuală. La biserică şi 
în şcoală copilul îşi însuşeşte diverse rugăciuni care fac mult bine celui ce se deprinde să se însoţească 
cu rugăciunea. 

Momentul rugăciunii cu întreaga lui solemnitate aduce binele şi celui bolnav, dar şi celui 
sănătos, şi celui puternic, dar şi celui slab, şi celui grăbit, dar şi celui aflat în repaus, este timpul de 
întoarcere către sine şi către Dumnezeu. Dacă omul ar învăţa să ridice către Dumnezeu rugă curată şi 
puternică prin trăire, atunci cu certitudine forţa divină şi-ar revărsa harul său peste lume iar omul ar 
simţi aceasta. 

Rugăciunea constituie aspectul dinamic lucrător al creştinismului alături de post şi milostenie. 
Pentru formarea duhovnicească a elevului este necesar ca acesta să înţeleagă importanţa rugăciunii, 
să se deprindă cu ea, să devină om al rugăciunii. Prin rugăciune se realizează comunicarea om-om şi 
om-Dumnezeu. 

În rugăciunile noastre către Dumnezeu îl cuprindem şi pe aproapele nostru fie el rudă, prieten, 
duşman etc. Dacă copilul creşte cu Dumnezeu în gând şi-n vecinătate, la modul permanent, pe măsură 
ce vremea trece şi el va şti să-şi pună în balanţă faptele bune şi greşelile, atunci cu un raţionament 
simplu va percepe rolul credinţei. El va şti că o săptămână are 168 de ore. Din zbuciumul lor, doar 2 
sau 4 ore ar trebui dedicate pentru comuniunea lui cu Dumnezeu. Aceste 2-4 ore ar trebui să fie pentru 
suflet, pentru ca filtrul credinţei să nu lase loc întinării, păcatului să se cuibărească lângă cea mai 
dragă dintre creaţiile lui Dumnezeu, lângă om şi să-l murdărească pentru atunci când va sta singur la 
dreapta judecată.  

Un om credincios şi credinţa lui vor semăna pe pământ binele, vor fi o casă deschisă permanent 
nevoiaşilor, vor construi fără a distruge, vor da şi nu vor cere răsplată în schimb, vor râde cu veselul 
şi vor plânge cu cel trist, vor fi de fapt aşa cum toţi simţim nevoia să fie cu noi cel de alături. 

În concluzie, educaţia religioasă trebuie să fie alături de alţi factori ai formării omului, unul 
major, pentru că toată paleta ei înseamnă cultivarea binelui, a omului adevărat. Părinţii, educatorii, 
învăţătorii, profesorii de religie trebuie să aibă acelaşi scop precis: educaţia şi instrucţîa copilului, 
care să conducă la formarea unui om creativ şi a unui caracter moral religios. Atunci când adevărata 
paternitate, cei trei părinţi ai educaţiei (familia, şcoala şi biserica) îşi fac bine şi la timp fiecare datoria, 
înmânându-şi unul altuia sufletele, copiii pot creşte frumos şi rodnic pentru viitor. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 

 
 

Prof. înv. primar Popescu Maria 
Școala Gimnazială, Comuna Berislăvești/Vâlcea 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. 

Multitudinea activităților extrașcolare desfășurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativității 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător,cu diverși factori din societatea din care 
face parte. Elevii sunt interesați de ceea ce facem la școală,mai ales pentru faptul că aducem 
întodeauna ceva nou în viața cotidiană.  

Ele ajută la dezvoltarea gândirii, creativității și imaginației copilului. În afara cadrului formal 
al școlii elevii sunt mai relaxați, mai deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 
practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

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

Activitățile extrașcolare pot fi fizice,prin participarea directa a mai multor elevi la diverse 
activități,(excursii, concursuri, jocuri, etc.) sau online prin participarea individuală prin intermediul 
unu dispozitiv (calculator, telefon, tabletă) conectat la internet. 

Câteva exemple de activități extrașcolare online: 
Cursuri de programare sau grafic design. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea 

de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să 
găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, 
mai încrezător în propriile idei și mai creativ. Dacă dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, 
fiind fascinat de cele două lumi, copilul poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare 
unui graphic designer urmărind pe internet tutoriale de grafică. 

Activități extrașcolare de turism virtual.Pentru a ajuta pe elev să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, există posibilitatea să viziteze virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
“și-au deschis porțile” în această perioadă, online. Sau să descopere diverse zone geografice, orașe, 
așezări prin programul Google Earth și altele asemănătoare. 

Activități și cursuri în diverse limbi străine.Pentru a-și dezvolta vocabularul, gândirea, 
cultura, elevul poate învăța de pe internet sau aplicații, o limbă străină. Peste câțiva ani, va avea mai 
multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult 
visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o 
minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își 
dorește. 

Diverse cursuri online: de gătit, de artizanat, de olărit, de împletit, de pictură, de muzică, de 
confecționat diverse obiecte, etc. Este important ca elevul să fie îndrumat spre ce îi place, spre ce are 
atracție, pentru că astfel va evolua mai ușor și se va dezvolta armonios. Nu e bine să fie obligat sau 
condiționat să urmeze un anumit curs sau să practice o anumită activitate împotriva voinței lui pentru 
că nu va avea rezultate. Există o paletă largă de activități și cursuri, și poate încerca în paralel câteva 
până își dă seama de care e atras mai mult și are abilități. Părinții și dascălii au datoria să îi îndrume 
și să îi susțină pe copii în proiectele în care aceștia decid să se implice, pentru a îi ajuta să cultive 
încrederea în sine, dezvoltarea mentală și fizică.  
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 

Prof. Popescu Mariana                                                                                                     
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu,,                                                                                            

Loc. Giurgiu, Jud. Giurgiu 

 

Activitățile extracurriculare s-au mutat în online în această perioadă, iar acest format vine în 
ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare activa continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, acestia descoperă într-un ritm intens formatul 
digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

Activitățile extrașcolare și extracurricular în această perioadă în care ,,stăm acasă,, (scoala 
online- scoala de acasa) elevii  descoperă  cursurile interesante care-l vor menține activ și curios, și 
care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător.       

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului 
standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice 
de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi online posibilitatea de  a-şi cunoaste elevii, 
dirijandu –i  in dezvoltarea, unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 
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Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații ,excursii virtuale, aplicații 
sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările 
optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile 
idei și mai creativ. 

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un  mediu 
sănătos ca viitor adult. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare,implementare şi evaluare. 
Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul fiecărui proces, indiferent de tipul de 
activitate extracurriculară avută în vedere.   

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

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. În 
concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 
 
 

Prof. înv. primar Popescu Mihaela 
Şcoala Gimnazială nr. 99, Bucureşti, Sector 4 

 
 
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Acestea au o mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru  
a-şi forma convingeri durabile.   Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie 
bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

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

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

În cadrul acestor activităţi, elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, 
teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, 
pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. Aceste activităţi sunt posibile în vremuri normale. Ţinând 
seama de contextul actual, aria lor este limitată. 

Exemple de activităţi extraşcolare organizate în pandemie:     
Vizite virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

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

Participarea la diferite proiecte care se finalizează cu diferite prezentări, lucrări realizate de 
elevi. 

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Activităţile extraşcolare organizate chiar şi online, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 
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efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal, pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare realizate în pandemie 

 

Prof. înv. preşcolar Popescu Mirela 
Graniniţa cu program normal “Lizuca”, Galaţi 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  
 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

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

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

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În  contextul pandemic actual, desfăşurarea activităţilor extracurriculare a avut de suferit. Toţi 
cei implicaţi în acest proces a trebuit să se reinventeze, reorganizeze, reuşind , totuşi, o realizare a 
acestora în mediul online.  

Cunoscând importanţa lor în dezvoltarea copiilor, lucru adus la cunoştinţa părinţilor, în strânsă 
colaborare cu aceştia, Grupa Buburuzele, a avut parte de activităţi extracurriculare desfăşurate în 
mediul virtual.  

Copiii, cât şi părinţii, au fost receptivi, cu dorinţa de implicare, şi multumiţi de ceea ce am reuşit 
să realizăm împreună.  
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O parte din acestea au fost: 
1. Arta de a trăi sănătos!- promovarea unei alimenţatii sanatoase în rândul copiilor. Activitatea 

a constat în realizarea unei farfurii artactive, cu alimente sănătoase, consumate la micul dejun de 
fiecare preşcolar.   

2. Familia, tărâm de fericire!- marcarea zilei mondiale a familiei prin realizarea unui desen cu 
familia fiecăruia şi prezentarea acestuia la întâlnirea online organizată pe classroom. 

3. Atelier de creaţie “Totul va fi bine!”- activitate aplicativă online, cu fişe de colorat în format 
electronic, pe care copiii au trebuit să le realizeze după propria imaginaţie folosind programul Paint, 
apoi trimise, mediatizate pe platforna grupei. 

 
Prin urmare, consider că desfăşurarea activităţilor extracurriculare, este necesară şi posibilă în 

orice condiţii de învăţare.  Dezvoltând gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să 
se adapteze.” (Maria Montessori). 

       
 
Bibliografie: 
 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ON - LINE                                                                
LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Popina Nicoleta Corina 

 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 

când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați.  

În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 
practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. În timpul plimbărilor în parc pot 
observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi o altfel de primăvară, proaspătă și 
mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă veselă și tristă sau iarna cea albă 
și parfum ușor de scorțișoară. 

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor 
reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în timpul unei 
excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni. 

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

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri.Însă anul acesta nu au mai fost posibile, drept urmare a trebuit sa ne 
reinventăm cu toții. 

Când vine vorba de activități extrașcolare, cadrele didactice au de „susținut“ o adevărată probă 
de creativitate.În acest semestru am vrea să desfășurăm un concurs școlar bazat pe resursele digitale 
oferite de diverse platforme, având ca suport jocurile existente la secțiunea „Locul meu de joacă“.  

Jocurile se bazează pe cunoștințele elevilor dobândite în cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun 
prilej de exersare în contexte noi a cunoștințelor și de dezvoltare a unor competențe prevăzute în 
programa școlară.  

Ne ajută mult faptul că fiecare joc oferă un feedback imediat, concretizat prin afișarea 
punctajului obținut la finalizarea jocului. Astfel va fi foarte ușor să calculăm punctajul final și pentru 
a realiza clasamentul echipelor. 

O altă activitate extrașcolară pe care o putem desfășura în acest semestru este un concurs de 
tipul „Cine știe câștigă“. Concursul poate fi desfășurat individual, în perechi sau pe echipe. 
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ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA PENTRU INTERCULTURALITATE 
 
 

Profesor înv. Primar Popov Anaida                                                                                    
“Şcoala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul” Constanţa 

 
În sens larg, cultura reprezintă un ansamblu de mituri, valori şi norme; obiceiuri şi tradiţii; 

modele de acţiune, comportamente şi atitudini, ce se manifestă în relaţiile dintre membrii unei 
societăţi sau în relaţie cu membrii altor grupuri socio- culturale, permiţându-le oamenilor să trăiască 
împreună.  

Comunităţile interculturale sunt grupuri culturale, etnice, religioase, etc. care trăiesc în acelaşi 
spaţiu, întreţin relaţii deschise de interacţiune, schimb şi recunoaştere mutuală, respectând valorile, 
tradiţiile şi modul de viaţă al fiecăruia. În cazul societăţilor interculturale, grupurile nu mai sunt 
centrate puternic pe propria identitate. Interculturalitatea este un proces care se petrece la intersecţia 
culturilor şi nu un scop în sine. Realităţile lumii contemporane, au condus la constituirea societăţii de 
tip mozaic, în care pluralismul cultural este o realitate dinamică, în permanentă construcţie şi 
redefinire. 

“Descoperirea altora înseamnă descoperirea relaţiilor şi nu a barierelor.” Claude Levi-Strauss  

Educaţia interculturală urmăreşte pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate multiculturală, 
cu o dinamică tot mai pronunţată şi care tinde tot mai mult să devină o societate interculturală. 
Educaţia interculturală poate fi asociată conceptului de learning to live together, promovat de 
UNESCO. 

Crescând împreună, copiii de origine sau de apartenenţă culturală diferită îşi dezvoltă o 
atitudine tolerantă şi de înţelegere reciprocă. 

Pentru a acorda şanse egale tuturor copiilor prin educaţie, am promovat în activităţile şcolare şi 
extraşcolare, educaţia interculturală.  

Proiect educaţional “Luna Diversităţii” 

Argument: 

Prin implementarea proiectului educaţional “Luna Diversităţii”, elevilor li se va cultiva 
interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei, dorinţa de a cunoaşte şi de a 
respecta valorile care definesc spiritualitatea românească. 

Prin parteneriatul propus între şcoli şi familiile elevilor,  vom identifica modalităţi de păstrare 
şi valorificare a tradiţiilor, de educare a copiilor în spiritul valorilor morale. 

Obiectiv general: Cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor populare specifice românilor 
şi naţionalităţilor conlocuitoare din Dobrogea, prin implicarea copiilor, cadrelor didactice şi a 
părinţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor. 

Obiective specifice: 

• promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice diferitelor zone folclorice, diferitelor etnii; 
• stimularea potenţialului artistic al elevilor prin organizarea şi desfăşurarea unor programe 

artistice, expoziţii cu lucrări artistico-plastice; 
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• cultivarea, în rândul copiilor, a dragostei pentru semeni, a dorinţei de a ajuta pe cei 
defavorizaţi prin colectarea de fonduri şi organizarea unei tombole. 

Modalităţi de realizare: parteneriat între şcoli 

Perioada de desfăşurare: luna aprilie  

Locul desfăşurării:  săli de clasă 

Strategii: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, audiţia 

Resurse umane: elevi, profesori coordonatori, părinţi , fraţi , bunici  ai elevilor 

Resurse materiale: mijloace audio- vizuale, prezentare PP, costume populare, jucării, rechizite,  
dulciuri, cameră de luat vederi 

Activităţi propuse: 

„Vestitorii primăverii” săpt. I: 

• identificarea partenerilor; încheierea parteneriatelor; proiectarea activităţilor. 
„Fantezii de primăvară” săpt. II: 

• atelierele fanteziei: realizarea lucrărilor plastice, a machetelor ce vor fi valorizate în expoziţie; 
colectarea obiectelor pentru tombolă; 

Interferenţe culturale (spectacol literar - artistic) săpt. III: 

- prezentarea unor obiceiuri şi tradiţii: româneşti, greceşti, aromâne, turceşti; 

- descrierea costumelor populare;  

- învăţarea unor elemente de limbă ( formule de salut, de politeţe) ; 

- antrenarea copiilor în interpretarea unor refrene şi în executarea paşilor de dans specifici 
diferitelor obiceiuri; 

- audierea unor fragmente semnificative din melodii populare aromâne, turceşti, greceşti şi 
româneşti. 

„Române, să fii bun!” săpt. IV : 

• vizionarea unui spectacol cu tematica specifică; 
• tombolă - schimb de obiecte între copii şi dăruirea unor jucării şi rechizite copiilor  proveniţi 

din familii dezavantajate. 
Modalităţi de evaluare:  

- realizarea de portofolii; 
- acordarea de diplome; 
Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, 

comunitatea locală), asupra şcolilor partenere: 

- Dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi întrajutorare între elevii din şcolile partenere; 

- Promovarea interculturalităţii; 

- Întărirea parteneriatului şcoală - comunitate prin consilierea părinţilor şi implicarea lor în 
proiectele şcolii. 

Asigurarea continuităţii după încheierea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului 
educaţional: 
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•stabilirea unei legături permanente între elevi prin lansarea unui grup de discuţii prin 
intermediul internetului;  

• implicarea activă a părinţilor; 

• atragerea membrilor comunităţii din care face parte şcoala, cât şi a comunităţii locale; 

• atragerea unor sponsori; 

• implicarea unor ONG-uri în proiecte interculturale şi de sprijinire a copiilor defavorizaţi.  

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare a proiectului: 

• publicarea de articole în presa locală;  

• realizarea unor aviziere, afişe, albume foto de prezentare a şcolii ghiduri, pliante; 

Educaţia interculturală constituie o nouă perspectivă de abordare a curriculum-ului, pentru 
formarea competenţelor cheie şi asigurarea inserţiei şcolare şi sociale. 

Experienţa pedagogică acumulată mă îndreptăţeşte să  promovez în continuare educaţia 
interculturală, pentru a stimula gândirea critică şi conştiinţa diversităţii, oferind elevilor o oglindă în 
care să se privească şi o fereastră prin care să-i poată vedea pe ceilalţi. 

 

Bibliografie:  
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3. Lungu Iacob 1998 “Perspectiva umanistă asupra educaţiei” în “Psihologie şcolară”, Editura 

Polirom, Iaşi; 
4. Maria, Kovacs 2007 „Învăţarea într-un mediu incluziv. Ghid pentru cadrele didactice”, 

Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 2007, (în cadrul programului PHARE 2004 „ 
Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate”); 

5. xxx- 1998 “Pachet educaţional. Idei, resurse, metode şi activităţi pentru educaţia 
interculturală informală a tinerilor şi adulţilor”, Institutul European Timişoara 
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POVESTE DE PAȘTE 
 
 

PROF. POPOVICI DĂNUȚ IONEL 
 
 

 
 

În prima zi de Paști există obiceiul de a se purta haine noi, în semn de respect pentru această 

aleasă sărbătoare, dar și pentru că ea semnifică primenirea trupului și a sufletului, așa cum se 

primenește întreaga natură odată cu primăvara.  

De Paşti, spun preoţii, nimeni nu trebuie să fie trist, nimeni nu trebuie să plângă. În zilele de 

Paști, bucuria trebuie să fie predominantă.  

Lumânarea Învierii se păstrează, pentru a fi la îndemână la vreo revărsare mare de apă, la 

grindină şi la trăsnet. 

De Paşte, este bine să te îmbraci cu o haină nouă. Obiceiul de a purta îmbrăcămintea nouă este 

în semn de respect pentru această aleasă sărbătoare, dar şi pentru că ea semnifică primenirea trupului 

şi a sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga natură odată cu primăvara. Îmbrăcămintea nouă , la fel 

că şi apă, are un rol purificator. 

De Paşti se spune că femeile trebuie să aibă măcar o camaşă nouă, iar bărbaţii măcar o pălărie. 

În dimineaţa de Paşte e bine să priveşti prima dată într-o cofă cu apă neîncepută. Se spune că vei avea 

vederea bună în restul anului. Duminică dimineaţa, există tradiţia ca toţi membrii familiei să se spele 

pe faţă cu apă neîncepută, luată dintr-un izvor, în sensul în care curge, în care se pune un ou roşu şi 

un ban de argint: să fie sănătoşi şi cu faţa frumoasă, argintul simbolizând, de asemenea, şi noroc la 

bani. 

De asemenea, flăcăii şi fetele se uită în fântână pentru ca să fie curaţi şi frumoşi ca apa de izvor. 

În unele părţi din Transilvania, în ziua de Paşte, fetele se spălau cu apă de la moară, de pe roata 

morii, să fie frumoase. Tot prin aceste locuri feciorii ţineau toaca pe un deal şi o păzeau zi şi noapte. 

Alţii se străduiau să o fure. Dacă o furau, feciorii trebuiau să dea bani grei pentru răscumpărare. 

Toaca se păzea de joi până luni, la ieşirea din biserică iar, în timpul acesta, flăcăii erau cinstiţi cu 

mâncare şi băutură. 

Apoi se făcea joc şi toţi coborau în centrul satului. Înainte mâncau pe câmp, în zilele noastre se 

duc la casele rudelor. Petrecerea ţine până marţi, când toţi se întorc la casele lor. 

Un alt obicei, în prima zi de Paşte, este ca, după ce s-au întors de la Înviere şi iau anafura, toţi 

ai casei să mănânce un ou roşu, pască şi o bucăţică de slănină, pentru ca să fie „curaţi ca pasca, 

sănătoşi ca oul şi graşi ca porcul”. 
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POVESTE DE PAȘTE 

 
 

PROF. POPOVICI FLAVIA IONELA 
 

 
 
În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat odată cu postul de şapte săptămâni. O 

semnificaţie foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, ţăranii 
încetează lucrul la câmp şi se concentrează asupra casei și curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot în 
Joia Mare, femeile încep să pregătească pasca şi să vopsească ouăle. 

Potrivit tradiţiei, la miezul nopţii între zilele de sâmbătă şi duminică, oamenii se trezesc din 
somn în bătaia clopotelor. Se spală cu apă curată, îşi pun straie noi, iau câte o lumânare şi pornesc 
către biserică unde preotul, cu Sfânta Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi, 
iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară biserica de trei ori. Când preotul rostește „Christos a înviat!” 
toţi cei prezenţi la acest serviciu religios spun: „Adevărat a înviat!”, răspunsul fiind recunoaşterea 
tainei Învierii. Cu lumânarea aprinsă, fiecare se întoarce acasă şi face o cruce mică pe peretele dinspre 
răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul anului. Oamenilor le este permis să 
mănânce bucatele (pasca/pâinea, ouăle roşii, carnea de miel, sarea şi vinul) abia după ce acestea se 
sfinţesc şi după ce fiecare persoană participă la Liturghie. 

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paşti, se practică tradiţia tămâierii bucatelor. Apoi, 
fiecare mesean primeşte o linguriţă de paşti (vin+pâine sfinţite). În meniul acestei mese festive se 
include ciolanul de porc fiert, ouă albe şi mâncăruri tradiţionale, după acestea se continua masa cu 
friptură de miel. În ziua de Paşte, dacă se respectă tradiţia, ciocnitul ouălor se face de la cel mai în 
vârstă către cel mai tânăr (de regulă cel mai în vârstă este primul care loveşte oul). Mai întâi ciocnesc 
soţii între ei, apoi copiii cu părinţii, după care părinţii cu celelalte rude, prietenii sau vecinii invitaţi 
la masă. În unele zone există obiceiul unei competiţii a ouălor, cine reuşeşte să spargă mai multe. 

 De la an la an, data sărbătoririi Paştelui este diferită, iar acest lucru îşi are originea acum 
aproape 1800 de ani. În anul 325, în cadrul primului sinod ecumenic de la Niceea s-a stabilit că Paştele 
va fi sărbătorit întodeauna, în baza unui calcul făcut de Patriarhia din Alexandria, în prima duminică 
cu Lună plină de după echinocţiul de primăvară. A fost vorba de coroborarea calendarului solar, în 
funcţie de care este stabilit echinocţiul de primăvară, cu cel lunar, stabilit în funcţie de fazele lunii. 

Totododată, dacă data Paştelui, calculată după prima regulă, cădea în aceeaşi zi cu Paştele 
evreiesc, atunci Paştele creştinilor trebuia amânat cu o săptămână. 

După introducerea calendarului gregorian, în 1582, Răsăritul şi Apusul n-au mai serbat Paştele 
la aceeaşi dată decât din întâmplare. Catolicii calculează data Paştelui după o formulă de calcul a 
Lunii pline de după echinocţiul de primăvară, în timp ce ortodocşii calculează în funcţie de Luna 
plină astronomică. 

Prin decizia luată la Constantinopol, în 1924, toate Bisericile Ortodoxe trebuiau să se adapteze 
la calendarul gregorian. Nu toate au acceptat, astfel că Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă 
Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă păstrează calendarul neîndreptat. 

Ulterior, pentru a menţine o unitate ortodoxă în serbarea Paştelui, în 1927 s-a decis ca toate 
bisericile ortodoxe să sărbătorească Paştele după calendarul iulian. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                                                
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

Prof. Popuțe Claudia Florica                                                                                      
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 46 ,,Allegria” Oradea 

 

Educaţia timpurie nu se limitează la preşcolaritate sau alte facilităţi de îngrijire a copiilor 
mici- mediul casei joacă un rol fundamental în stimularea şi facilitarea dezvoltării copilului. 

UNICEF, The State of the World”s Children, 2013. Children with Disabilities, p .29 
 
Activitatea educativă  ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 

educative ce se exercită asupra copilului, şi mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea.  

Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar împlinirea 
acestui deziderat urmează să stea în mod expres în atenţia personalului didactic calificat pentru a face 
munca educativă din grădiniţe. (Păiși Lăzărescu,2017, p. 221). 

Abordarea vârstelor mici este orientată multidişciplinar şi interdişciplinar, ceea ce determină 
grija către toate aspectele creşterii şi dezvoltării copilului. O asemenea orientare solicită colaborarea 
şi cooperare între specialişti, atât în echipă multidişciplinară cât şi împreună cu familia. 

Parteneriatul efectiv cu familia şi responsabilizarea acesteia faţă de educaţia copiilor, precum 
şi implicarea comunităţii în activitatea şi decizia educativă,devin astfel preocupări necesare ale 
domeniului educaţiei timpurii. La nivel socio-cultural se identifică actual şi nevoia clarificării căilor 
de cooperare şi colaborare dintre părinţi şi ceilalţi educatori ai tinerei generaţii. (Vrăsmaş, 2014, p. 
78). 

Comunicarea dintre grădiniţă, familie şi comunitate depinde de gradul de statutul fiecăruia prin 
prisma importanţei pe care o are în devenirea copilului.(Vrăsmaş, 2014,p.79). 

Tendinţele actuale ale educaţiei timpurii cer realizarea unor parteneriate constructive şi 
eficiente între grădiniţă, familie şi alţi factori educaţionali, în vederea socializării şi pregătirii 
copilului către şcoală şi viaţa socială. Parteneriatul educaţional este una din cerinţele-cheie ale 
pedagogiei contemporane, este un concept şi o atitudine,presupunând următoarele: 

 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
 interacţiuni acceeptate de toţi partenerii; 
 comunicare eficientă între participanţi; 
 colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 
 cooperare (acţiune comună cu interrelaţii şi roluri comune).(Vrânceanu,2010,p.186). 
Scopul general al parteneriatului este cunoaşterea reciprocă a punctelor de vedere,a opţiunilor 

partenerilor prin identificarea nevoilor grădiniţei şi ale copiilor, dar şi implicarea comună în 
satisfacerea acestor. Când toţi participanţii devin şi se consideră parteneri în educaţie în jurul copiilor 
se formează o comuniune de suport , asfel parteneriatele constituind o componentă importantă în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în unitatea de învăţământ. 

Parteneriatul se bazează pe premisa că părţile implicate au un fundament comun de acţiune şi 
un spirit de reciprocitate care să le permită să se unească. Pe educatori  şi pe părinţi îi uneşte dorinţa 
de a-i susţine pe copii în dezvoltarea lor. (Maria Vrânceanu,2010,p.186).  

Pentru a ajunge la valoarea parteneriatului în grădiniţă se va descrie conceptul de parteneriat, 
aşa cum este el în literatura de specialitate, având în vedere nevoia de a argumenta şi a sprijini 
înţelegerea valorii acestui tip de relaţii la nivelulul grădiniţelor. 
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Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective 
comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens 
cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a 
drepturilor şi responsabilităţilor. (Vrăsmaş,2014,p.310). 

Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori 
între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care le include. 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
 Agenţii educaţionali (copii, părinţi, personalul grădiniţei, specialişti în probleme de educaţie: 

psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuţi etc.); 
 Instituţii ale educaţiei (familie, grădiniţă, şcoală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi 

ale copiilor etc.); 
 Membrii ai comunităţii cu influenţă asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanţii 

primăriilor, ai Poliţiei, ai bisericii, ai Direcţiilor regionale de protecţie a copilului etc.); (PRET, 2008, 
p.65) 

În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile desfăşurate 
să fie în beneficiul acestora. 

Prin crearea parteneriatului grădiniţă–familie–comunitate copiii câştigă un mediu de dezvoltare 
mai bogat, între participanţi se creează relaţii pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii 
sociale. (PRET, 2008, p. 65). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Păiși Lăzărescu, M., Laborator preșcolar, București, Editura Miniped, 2011/2017 
• P.R.E.T, Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar, 2008 
• Vrăsmaș. E., Educație timpurie, București Editura Polirom, 2014 
• Vrânceanu, M, 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate, Chișinău, editura Pro 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional  

 

Profesor învățământ primar: Portik Blanka-Mária 
 
 

Este cunoscut faptul că personalitatea umană se îmbogăţeşte şi se formează treptat din aspecte 
cât mai cuprinzătoare ale lumii înconjurătoare. De aceea activitatea copilului nu trebuie să se limiteze 
la spaţiul şi timpul şcolar, acesta trebuie să ia contact cu mediul natural şi social, ceea ce presupune 
o gamă largă de relaţii comportamentale. 

Ca să fie dobândită o continuare firească a orelor de curs,activitățiile extracurriculare realizate 
cu elevii mei, au atins obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ. Dintre acestea amintesc: 
dobândirea de noi cunoștințe din diverse domenii, educarea atitudinii copilului față de învățătură și 
de școală, cultivarea respectului față de semeni și de sine, educarea în spiritual dragostei față de 
natură, dezvoltarea capacitățiilor creatoare ale elevilor, formarea unor deprinderi utile de zi cu zi.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, recreere 
şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Astfel, activităţile 
extraşcolare au scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri 
care îi plac. 

În jurul tradiției creștine de Paște, începutul sărbătorii este legat de șapte săptămâni de post. 
Această pregătire amplă, încercăm a fi asimilată și de copii în școală, având grijă ca acele activități 
pe care familia de obicei le face în jurul casei și grădinii,să le facem și noi în jurul școlii,ca totul să 
fie curat. Elevii mei au fost puși de a acționa, de a participa direct la unele acțiuni concrete. Astfel 
mai întâi am pus accent pe îngrijirea curții,prin faptul că o ținem curat. 

Am organizat un concurs pe nivel primar,pe o durată de o săptămână unde am urmărit să 
observăm și să notăm elevii cum au grijă de curățenie în curtea școlii și în incinta școlii.  

Concursul a fost organizat pe două nivele:  

Nivel I: Clasele pregătitoare, clasa I-îi și  a II-a.  

Nivel II: Clasa a III-a și a IV-a. 

Această activitate am început-o cu o curățenie generală organizată la nivel primar, având saci 
și mănuși cu care au realizat activitatea. Doarece fiecare clasă își are partea sa,unde se poate deplasa 
în curte separat  de celelalte clase,  în această perioadă grea a pandemiei,a fost ușor să putem 
diferenția, care clasă are grijă cel mai tare de curtea școlii, creând un mediu sănătos. 

Această activitate a fost urmată de notarea curățeniei clasei și de felul în care au avut  grijă să 
aștepte venirea profesorului  de către elevi. La sfârșitul orelor de curs, am ținut să observăm,în ce 
modalitate este lăsată clasa . Câștigătorii concursului au fost premiați pe nivel de școală. 

Totodată această activitate a fost urmată înaintea pandemiei de deplasarea de către elevi și 
părinți la Casa memorială de creație al orașului, unde au participat și au învățat tehnica de 
încondeierea ouălor de Paști. 

Anul acesta, modalitatea de pregătire și vopsirea ouălor de Paști a fost înlocuită cu o tehnică 
nouă în mediul online. Aceasta am realizat-o pe nivel de clasă, unde elevii au putut participa cu toată 
familia. 
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 Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic a devenit necesară în punctele cheie ale activității. 
Google Meet permite accesul la activitățile online. Mediul virtual poate facilita îmbinarea lucrului 
individual cu lucrul pe echipe. 

Într-o întâlnire Google Meet dinainte pregătit, am realizat vopsirea ouălor natural cu coji de 
ceapă și sfeclă,decorate cu frunză. 

Modalitatea de realizare al acestei tehnici am coordonat –o eu, ca pedagog, dar am invitat ca și 
părinții să vină cu ideile lor învățate din străbunici. Astfel activitatea a devenit atât de interesantă, că 
timpul acordat activității a fost nevoit să fie lungit. Am considerat că este necesar pe lângă 
modalitățile de vopsirea ouălor și o activitate de recreere, unde au primit importanță deosebită 
cântecele și poezioarele recitate-cântate de elevii mei. 

Aceste activități au menirea de a cultiva sensibilitatea față de frumos și de a educa starea de 
emotivitate. 

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Mediul de acțiune fiind 
deosebit,contribuie la dezvoltarea spiritului de observație,formează gândirea operatorie a copilului.  

Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi cât și pe cei slabi,îi 
temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare. 

 

 

Bibliografie: 

 https://www.retetepractice.ro/cum-sa-decorezi-ouale-de-paste-cu-frunze-15517 

https://www.youtube.com/watch?v=fJykIvK3Dm8 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti 

https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-
capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale 
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Școala on-line – răul necesar 

 

Prof. înv. primar POSTOLACHE MONALISA – ELENA                                                      
Școala gimnazială nr. 1, Băcani, județ Vaslui 

 
Ce facem cu predarea acum? Ne întoarcem la școală și uităm de digitalizare? Sau continuăm și 

ne pregătim pentru următoarea închidere a școlilor? 
Nimeni nu știe răspunsul corect la aceste întrebări. Nimeni nu poate oferi o previziune clară 

asupra viitorului. Așa că, între timp, ca și până acum, face fiecare cum consideră. 
Niciun cadru didactic nu a fost pregătit din punct de vedere profesional pentru predarea on-line. 

Niciun elev nu a fost învățat, în prealabil, cum să folosească telefonul în alt scop, decât cel al 
socializării. Și iată că ne-am trezit toți aruncați în aceeași oală, deopotrivă. Deși totul a venit asupra 
noastră ca un vălătug, am dovedit, cu toții, că strădania poate da roade. Lucrurile se mișcă în direcția 
dorită. Uneori alunecă mai bine, alteori scârtâie deplin, dar... mașinăria s-a pus în mișcare.  

Pentru fiecare dintre noi, perioada on-line a reprezentat o mare provocare. Am învățat, singuri 
sau cu ajutor, că se poate face carte și fără manuale, că se poate lucra și fără pix și foaie, respectiv 
tablă și cretă. Nu există o rețetă a succesului în această nouă formă de desfășurare a sistemului de 
învățământ. Clar este că fiecare face cum dorește și simte! 

A învăța să lucrezi la calculator sau să predai on-line, e ca orice altă învățare: necesită exersări, 
studiu individual, o anumită doză de curiozitate... Adică, exact așa cum repetăm cu elevii literele și 
cifrele pentru a le deprinde.  

Nu putem afirma că nu mai putem învăța să lucrăm la calculator, deoarece avem o anumită 
vârstă. Ar însemna să le dăm credit și elevilor noștri atunci când spun că nu pot învăța un anumit 
lucru. Nu putem spune că nu ne pricepem la calculatoare, deoarece ar trebui să îi credem pe elevii 
noștri când spun că nu se pricep la mate, sau istorie... 

În predarea la clasă trebuie să aplicăm diferite metode pentru a face lecția atractivă. Așa e și cu 
predarea on-line: schimbăm metodele, adaptăm, încercăm, cătăm altele, inventăm. Totul în jurul 
nostru e tehnologie: autoturismul, mașina de spălat, tomograful. De ce nu ar fi și școala?   

Elevii așteaptă de la noi să fie îndrumați pe calea tehnologiei. Nu cer de la noi altceva decât 
ceea ce cerem noi de la ei: să fie buni la toate materiile. Cred cu tărie că această perioadă a reușit să 
ne aducă pe toți, cadre didactice, elevi și chiar părinți, la un nivel de utilizare a dispozitivelor la care 
nu am fi ajuns dacă școala continua față-în-față.  

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 
– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp, am găsit o groază 
de videoclipuri cu lecții predate diferit, față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să privesc subiectele 
predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se predă în 
50 de minute, pot să învăț individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Școala on-line chiar era necesară. Ne-a luat pe nepregătite, dar nu ne-a surprins total. E minunat 
să vezi că elevii tăi sunt la ore, din confortul casei lor. E minunat să vezi cum părinții îi ajută pe copii, 
cum stau lângă ei, învățând.... Cred că și pentru familiile elevilor noștri această perioadă a adus 
beneficii, facându-i să petreacă mai mult timp împreună, conlucrând. Și mai cred că acum privesc 
cadrele didactice cu alți ochi. Acum au înțeles,  cred, ce facem noi la școală. 

Școala on-line nu s-a terminat. Și nici nu ar trebui să se termine. De ce? Pentru că este mai 
aproape de noi ca oricând. Internetul e cea mai mare sală de jocuri, de spectacole, de concerte, dar și 
cea mai mare bibliotecă. Și pentru astea, nu avem nevoie decât de un dispozitiv conectat la internet. 
Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 
posibilitate responsabilă. 

Școala e doar la un click distanță!  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 

 
Prof. înv. primar Postolache Ramona Mihaela 

Școala Gimnazială Țifești, Vrancea 
 

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

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

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

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

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

Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

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

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

Din păcate, intrând în școala online, am fost nevoiți să renunțăm la o parte din aceste activități, 
limitându-ne la cele accesibile acestui tip de învățământ. 

Personal am desfășurat la clasă serbări cu diferite ocazii, dar și călătorii prin lume, virtual, 
bineînțeles, am realizat desene și colaje cu diferite ocazii, am interpretat poezii, marcând astfel 
anumite momente pe care le aveam în calendarul activităților extrașcolare. 

Consider că indiferent de tipul de învățare, față în față sau on line, activitățile extrașcolare 
trebuie să existe deoarece  încununează dezvoltarea armonioasă și creativă a unui copil.  
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Modalități de realizare a activităților școlare și extrașcolare                                              
în învățământul online 

 
PROF. POZINĂREA REMUS MIHAIL 

COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU 
 
 

Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare 
 
Proiectarea demersului didactic, demers esențial, are la bază programa școlară actuală care 

dezvoltă competențe prin conținuturi planificate, prin strategii metodologice și contribuie la profilul 
de formare al absolventului,  care a trebuit adaptat la învățământul online.  

 
Proiectarea la început de an presupune mai multe etape:  
 lectura atentă a programei;   
 realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi;  
 proiectarea calendaristică; 
 proiectarea pe unităţi de învăţare; 
 stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;  
 alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare. 
 
Lectura personalizată a programei școlare la obiectul educație fizică și sport presupune: 
• o succesiune a conținuturilor; 
• parcurgerea exclusive a conținuturilor; 
• lecturarea integrată; 
• libertate aplicarea programei; 
• folosirea de instrumente realizate variat și inedit. 
 
Avem în vedere: 
 În ce scop voi face? – Identificarea competenței la fiecare conținut. 
 Ce voi face? – Selectarea de conținuturi. 
 Cu ce voi face? – Analiză a resurselor. 
 Cum voi face? – Determinarea activităților de învățare. 
 Cât s-a realizat? – Stabilirea  instrumentelor de evaluare. 
 
Etape în elaborarea planificării calendaristice:  
 asociere a unităților specifice; 
 stabilire a succesiunii conținuturilor; 
 alocarea bugetului de timp (ore / săptămână) 
 de la începutul anului școlar se urmărește parcurgerea conținuturilor. 
 
Unitatea de învățare (denumire, perioada de aplicare) are: 
o Detalieri de conținut; 
o Competențe specifice; 
o Activități de învățare; 
o Resurse (de timp, de loc, forme de activitate) 
o Evaluare (metode, instrumente, modalități de evaluare) 
 

501



Avantaje ale proiectării unității tematice /unității de învățare: 
 O unitate de învățare are o structură didactică deschisă și flexibilă. 
 Unitatea din punct de vedere tematic se desfășoară pe o perioadă determinate de timp. 
 Determină formarea la elevi a unui comportament specific generat prin integrarea unor 

competențelor specific. 
 Se finalizează prin evaluare. 
 Dă voie profesorului să consulte manualul școlar utilizat în activitatea didactică. 
 Dă voie la selectarea din manual a conținuturilor care corespund programei școlare în vigoare. 
 Dă libertatea profesorului de a grupa conținuturile în funcție de o tematică formând elevilor 

comportamente specifice tematicii alese;  
 Facilitează deschiderea disciplinei limba și literatura română spre alte discipline. 
  Conexiunile inter- și transdisciplinare ajută elevul să își formeze o viziune integrată, de 

ansamblu asupra cunoașterii discilinei. 
 
Conceptul de unitate de învățare la disciplina educație fizică și sport are rolul să materializeze 

conceptul de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didacticică.  
Unităţile de învăţare pot să difere ca denumire, întindere şi sarcini asumate, după resursele de 

timp sau chiar în cadrul unor resurse fixe de timp, după alte criterii. De aceea trebuie evidențiată ideea 
că poate exista o anumită varietate de identificare şi denumire a unităţilor de învăţare în raport de 
criteriile avute în vedere (numărul de ore, numărul de săptămâni pe semestru, structura anului şcolar, 
preferinţe ale profesorului, manualul utilizat, nivelul clasei ş.a.).  
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Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 
Educatoare: Pravăț Costinela Ana-Maria                                                                  
Grădinița ”Albinuța”, Sector 2, București 

 
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la vârstă fragedă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact 
direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitatea extrașcolară este segmentul de educație care asigură în mare parte transferul de 
cunoștințe, acumulate de către preșcolari în cadrul programului standard în practică, ceea ce oferă 
preșcolarului deprinderi practice de a implementa cunoștințe teoretice acumulate. 

Activitățile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităților educative organizate și 
planificate în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar mai puțin 
riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, cu scopul 
completării formării personalității preșcolarului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalității acestuia. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a preșcolarilor.  

Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru grădiniță și pentru 
oferta educațională. 

Având în vedere situația epidemiologică declanșată de noul virus SARS-COV 2, atât activitățile 
din programă, cât și cele extrașcolare au suferit diferite modificări. Astfel, activitățile extrașcolare 
precum vizitele la muzeu, excursiile, serbările, etc. au fost adaptate mediului online.  

În anul 2020, în saptămâna cu prgramul ”Școala Altfel”, copiii au vizitat muzeul în mediul 
online, accesând un link și au putut vedea virtual ceea ce cândva au văzut fizic. Același lucru s-a 
întâmplat și cu piesele de teatru, acestea au putut fi accesate cu ajutorul mediului online, folosind 
platforme educaționale. 

Dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor din ultimii ani a condus la necesitatea 
unei platforme educaționale care să acopere o paletă mai largă de activități educaționale, atât școlare 
cât și extrașcolare. Acest gen de activitate și anume activitatea extrașcolară are o deosebită influență 
formativă asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: tradițional și mai nou în mediu online. 

 

503



 

Activități extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. învățământ primar, Preceșniuc Loredana, Nichiforel Ancuța, 
Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta", Rădăuți 

 
 
 
Activitățile extracurriculare oferă oportunități pentru dezvoltarea unor competențe precum: 

dezvoltarea unor abilități interpersonale, muncă în echipă, inițierea și implementarea unor proiecte, 
deprinderi de învățare. 

Scopul acestor activități constă în completarea formării personalității elevului asigurată de 
educația formală, ele având un rol important atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât și 
pentru cea personală, prin demersuri specifice și particulare. 

În ultimele luni, procesul de învățare s-a desfășurat prin înlocuirea orelor clasice de predare –
învățare -evaluare cu activități în mediul virtual. În toată această perioadă, dascălii au învățat să 
utilizeze mai bine noile tehnologii, au putut participa la diverse conferințe on-line, diversificându-și 
astfel conținuturile și strategiile didactice. 

Și în domeniul extrașcolar, activitățile educative sunt organizate acum cu ajutorul mijloacelor 
educaționale digitale și de comunicare, sincron și asincron. Cadrele didactice au astfel posibilitatea 
de a utiliza numeroase resurse digitale prin care activitățile extrașcolare să fie mai atractive și mai 
interesante pentru elevi. Prin intermediul mijloacelor de comunicare online, pot fi aduși, în astfel de 
activități, diferiți invitați, specialiști din diferite domenii, facilitându-se în acest mod interacțiunea cu 
aceștia. 

În cele ce urmează, vor fi exemplificate câteva astfel de activități extrașcolare desfășurate în 
cadrul sălii de clasă, dar folosind mijloace educaționale digitale. 

-  Dezvoltarea abilităților de viață independentă-activitate extracurriculară, eveniment organizat 
de Asociația HoltIS, în cadrul proiectului ,,Împreună pentru viitor,,, în parteneriat cu Reprezentanța 
UNICEF din România. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe baza resurselor digitale utilizate, elevii au învățat că pe lângă abilitățile cognitive, cele 

noncognitive sunt foarte importante pentru dezvoltarea noastră personală: încrederea în sine, 
motivația, optimismul, perseverența, autocontrolul, curiozitatea.  

Dezvoltarea acestor abilități reprezintă un factor important în evoluția copiilor ca viitori adulți 
autonomi. 
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- ,,Global Money Week,, (,,Săptămâna Mondială a Banilor,,)- ,,Ai grijă de tine, ai grijă de bani!,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acesta este un eveniment care se desfășoară la nivel mondial în luna martie a fiecărui an și se 

dorește a fi o campanie de conștientizare a rolului banilor în viața de zi cu zi a copiilor și a tinerilor.  
Un reprezentant al BNR a susținut prezentări pe teme financiare de actualitate, adaptate 

nivelului de cunoștințe al copiilor. Au fost prezentate materiale legate de istoria leului, fabricarea 
monedelor și bancnotelor, elemente de siguranță a bancnotelor. 

În cadrul acestor activitați, elevii putut afla multe informații interesante, pe care le-au înțeles 
mult mai bine prin exemplele video oferite și au participat cu interes. 

În concluzie, se poate spune că generațiile actuale de copii, fiind adaptate tehnologiei, operează 
mult mai ușor cu aceste mijloace. Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a 
împărtăși rapid informații și resurse educaționale cu alte cadre didactice, în timp real. 

Educația digitală reprezintă o oportunitate al cărei rol nu este de a înlocui contactul față în față, 
ci de a oferi posibilități noi și alternative de învățare. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. Înv. Primar Precup Ioana Monica 
Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea", Deda 

       

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme.  

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

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

Deoarece suntem în perioada pandemiei, activitățile extrașcolare se pot realiza mai greu. Se pot 
face vizite la muzee virtuale, vizionare de spectacole online, participarea la diferite activități exclusiv 
online cu ajutorul internetului. Aceste activități sunt și ele educative dar au un impact limitat asupra 
copiilor. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

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

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

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

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

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

506



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

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

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 
 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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,,ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE” 

 
PROF. PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA,                                                                          

C. N. ,,ANDREI MUREȘANU” 

 

 
 

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

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

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

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

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă.  

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. 
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Exemple de activităţi extraşcolare: 

 

    1. Activități tehnico-științifice. 
 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități, potrivite  pentru 

liceeni, dar și pentru copiii din gimnaziu. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice 
sunt închise, elevii continuă explorarea în online, alături de profesori care adaptează curricula pentru 
noul format. 

Cunoștințele pe care elevii le deprind prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea mai 
multor semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de 
programare populare în industrie. 

 
2. Ateliere creative de arte frumoase. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața eleviilor precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă îți ajută elevii să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte le 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. De aceea e 
important să oferim eleviilor  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică li se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

 
3. Activități de turism virtual. 

Elevii pot să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăieșc, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, vizitând în regim virtual muzee internaționale care “și-au 
deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a diversifica activitatea de fiecare zi se poate  
explora un muzeu nou sau o grădină zoologică și transforma această “excursie virtuală” într-una 
educativă. 

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

 

Bibliografie: 

Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 

Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002.  
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Școala online-noi perspective pentru activitățile extracurriculare 

 
 

Prof. înv. primar Preda Constanța Luminița 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Ploiești 

 
 
Desfășurarea activității în regim online a pus școala în fața unor mari provocări legate de 

mijloace materiale, abilități de lucru ale elevilor și ale cadrelor didactice în aceeași măsură, 
interrelaționarea în aceste condiții noi. Dar, de voie, de nevoie, a trebuit să acceptăm aceste provocări 
care ne-au ajutat să evoluăm, să spargem bariere, să ne ridicăm activitatea didactică la standarde noi, 
să descoperim resurse despre care nu știam că există. 

În acest context nou, nevoia de a realiza activități extracurriculare frumoase și interesante a 
determinat o colaborare strânsă între cadre didactice, între școală și instituții culturale care și-au 
deschis virtual porțile, făcând accesibilă cunoașterea și comunicarea din cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii.  

Pe parcursul unui an pandemic, ocaziile în care am desfășurat activități extracurriculare și 
proiecte educaționale în regim online au fost numeroase. Pe lângă săptămâna dedicată activităților 
din seria ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”, diferitele ocazii ca, spre exemplu, 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, 1 Iunie, Crăciunul, Ziua Culturii Naționale, Ziua Pământului etc au constituit un bun prilej 
în a desfășura activități educative interactive, colaborative care i-au antrenat pe elevi în descoperirea 
și folosirea unor resurse care au venit în întâmpinarea nevoii de a explora lumea, de a realiza 
conexiuni și de a-și exprima creativitatea sub diferite forme.  

O astfel de activitate, desfășurată de Ziua României, a emoționat, deopotrivă, adulți și copii. 
Toți copiii s-au prezentat în fața ecranelor îmbrăcați în costum național, cu baloane și stegulețe 
tricolore. După urmărirea unei prezentări care a constituit un periplu prin istoria națională a românilor, 
marcând evenimentele care au făcut posibilă Marea Unire, copiii au vizionat printr-un videoclip 
momentul încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca suverani ai unei țări libere, 
independente și unite. Apoi, au prezentat costume naționale din diferite zone ale țării. Și pentru că 
era momentul bucuriei colective, fiecare a folosit aplicația Canva pentru a scrie felicitări frumoase și 
expresive adresate tuturor românilor sau aplicația ChatterPix Kids pentru a exprima verbal urări cu 
ajutorul unui avatar.  

Folosirea aplicației Padlet ne-a oferit prilejul de a realiza turul galeriei, de a admira produsele 
activității. După momente de relaxare în care am descoperit alte simboluri ale neamului românesc 
cum ar fi jocul călușarilor, poarta maramureșană, ceramica de Horezu, am primit ca oaspeți la 
activitatea noastră copiii din clasa a IV-a de la Liceul Teoretic ,,,Olimp” din Raionul Anenii Noi din 
Republica Moldova. Peste timp, am recreat împreună Marea Unire sperând că ea va fi, cândva, din 
nou posibilă. Astfel, folosind ocazia colaborării oferită de proiectul educațional transnațional 
,,Ursulețul de pluș” propusă de dna Daniela Munca-Aftenev, am adus laolaltă români din România 
Mare, într-un schimb de experiență care a dovedit că și românii și moldovenii vorbesc aceeași limbă, 
gândesc și simt la fel.  

Colaborarea a continuat cu un nou proiect, ,,Prietenie peste pandemie”, astfel că am celebrat 
împreună cu partenerii noștri din Moldova ziua poetului național moldovean Grigore Vieru și, de 1 
Martie, am realizat o frumoasă expoziție de mărțișoare. Apoi ne-am unit glasurile și le-am felicitat pe 
mămici de Ziua Femeii, am făcut frumoase și sensibile daruri. Cu ocazia sărbătorilor de Paște, copiii 
au făcut schimb de felicitări și au prezentat obiceiuri pascale specifice comunităților locale pe care le 
reprezintă. De Ziua Pământului, am oferit elevilor provocări interesante cu ajutorul platformei Mozaik 
Education. De Ziua Europei, precum și pentru ziua de 1 Iunie, vom pregăti activități colaborative prin 
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care elevii își vor împărtăși experiențe frumoase. Vom imortaliza activitățile și produsele elevilor cu 
ajutorul aplicației GoPro. 

În sfera activităților extracurriculare desfășurate digital se înscriu tururile virtuale realizate în 
marile muzee din țară și din lume, vizitatea grădinilor zoologice filmate live în programul explore.org, 
vizionarea unor piese de teatru și a unor spectacole pentru copii online.  

Derularea unor proiecte privind alimentația sănătoasă, educația financiară, formarea abilităților 
de viață în programele Junior Achievement, Eroii Internetului, activități caritabile însoțite de episoade 
de dans și mișcare în programul Unicef Power Kids sunt alte exemple de oportunități de activități 
extracurriculare pe care le-am accesat cu succes.  

Proiectele educaționale europene (programul eTwining) și internaționale (programul iEarn) 
oferă numeroase oportunități de desfășurare a unor activități extracurriculare prin colaborarea 
cadrelor didactice și a elevilor de pe toate meridianele precum și programe de formare pentru cadrele 
didactice, astfel încât școala să fie antrenată activ în cercetarea și rezolvarea unor probleme de mediu, 
sănătate, incluziune, drepturi ale copiilor ș.a.  

Astfel, activitatea digitală ne-a deschis noi perspective de abordare a activității didactice, în 
general, și a activităților extracurriculare și proiectelor educaționale, în special.  

Depinde de fiecare cadru didactic cât de receptiv și creativ este dar, cu certitudine, tehnologia 
ne va ajuta, în continuare, să oferim elevilor experiențe educaționale antrenante, adaptate acestor 
vremuri în care copiii sunt familiarizați de la cea mai fragedă vârstă cu instrumentele digitale.  
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Activităţile extracurriculare - între traditional si online 

 
prof. inv. primar Preda Elena                                                                                     

Scoala Gimnaziala ,,Tudor Segarceanu” Goicea 

 
 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general. 

Se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc 
metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o 
formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor.  

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

Sărbătorile pascale se apropie şi trebuie să le întâmpinăm aşa cum se cuvine, în ciuda perioadei 
dificile pe care o traversăm cu toţii. Trebuie să privim partea pozitivă a lucrurilor şi să profităm de 
timpul liber pe care conjunctura ni l-a pus la dispoziţie, pregătindu-ne pentru Paşte, nu doar preparând  
diferite bucate de sărbătoare, ci înfrumuseţând casa, locul în care ne petrecem acum atât de mult timp.  

Sunt atât de multe lucruri care pot fi realizate împreună cu copilul şi care îmbină utilul cu 
plăcutul. Pe de-o parte putem realiza sarcini gospodăreşti specifice perioadei (curăţenia de Paşte, 
ornatul locuinţei, pregătirea unor prăjituri, vopsitul şi încondeiatul ouălor), iar pe de altă parte putem 
organiza timpul copiilor şi consolida unele cunoştinţe şi deprinderi practice şi gospodăreşti.  

Implicând copiii în sarcini simple, cum ar fi curăţenia, gătitul sau ornarea locuinţei, le putem 
oferi ocazii pentru a exersa efectuarea unor experimente simple, comunicarea unor idei sau impresii 
pe baza observărilor efectuate, efectuarea de operaţii cu diferite mulţimi, utilizarea corectă a unor 
instrumente/unelte, exersarea unor deprinderi artistico-plastice, practice şi gospodăreşti, cum ar fi 
ordonarea unor obiecte, asumarea unor responsabilităţi specifice vârstei. 

Activităţi care pot fi desfăşurate cu uşurinţă în această perioadă:  
„Ornează şi creează” 
„Clătite-iepuraş”  
„Ornamente pentru masa de Paşte” 
„Vopsim ouă” 
„Decorăm  ouă” 
„Poezii de Paste pentru copii”  
„Mama găteşte, copilul socoteşte” 
„Tablou pentru bunici” 
Aceste activitati desfasurate acasa, cu familia pot fi fotografiate, inregistrate video si puse pe 

grupul clasei sau pe  platforma classroom  pentru a alcatui proiectul clasei legat sarbatorile pascale. 
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Cadru didactic poate indruma acesta activitate prin exemple de activitati si tutoriale, dar si prin 
discutii cu parintii si copiii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

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

 

Bibliografie: 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; 

*  https://destepti.ro/cateva-activitati-distractive-de-paste  

* REPERE ORIENTATIVE PENTRU ȘCOALA ONLINE GHID METODOLOGIC PENTRU 
ÎNVĂȚĂTORI, Insp. Eugenia Crețoi, Brașov, 2020  
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Activitățile extrașcolare între online şi traditional 

 

Prof. înv. primar: Preda Mariana                                                                                   
Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Roşca"                                                                                      

Com. Osica de Sus 
 
 

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

Învățarea este adesea considerată ca fiind o parte firească a vieții profesionale și personale. Atât 
învățarea pentru obținerea unui loc de muncă, cât și pentru obținerea cunoștințelor nu trebuie 
neglijată. Mediul online se află într-o permanentă schimbare, reprezentând o mare oportunitate de 
învățare. Este foarte important să descoperi modul potrivit de învățare, utilizând toate mjloacele de 
comunicare disponibile și alegându-le pe cele corespunzătoare filtrului personal. În societatea 
contemporană, învățarea online se dovedește a fi din ce în ce mai practicată, astfel multe 
universități/școli au început să distribuie cursuri online gratuite. Aceasta reprezintă o metodă ușoară 
și confortabilă pentru a obține cunoștințe în diverse domenii.  

Școala online a fost și este o provocare. Ea trebuie să se desfășoare alternativ cu școala față în 
față, mai ales la vârste mici, doar atunci când este imperios necesar sau atunci când aceasta aduce un 
real beneficiu în descoperirea noilor conținuturi. 

Tehnologia promite ca educația să se facă fără stres și așteaptă să fie mult mai relaxantă: 
Tehnologia reduce povara învățării pentru elevi și redă profesorilor o mai mare libertate de creare. 
Totodată, tehnologiile actuale determină o interfață mai prietenoasă cu procesul de învățare. Sălile de 
clasă inteligente vor putea spori creativitatea. 

Ea a devenit o parte a vieții noastre schimbând educația într-un mod care a fost inimaginabil cu 
câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un lucru este sigur. 
Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simpla tendință. Au fost 
nenumărate situații în care am preferat să folosesc tehnologia pentru a transmite informația mai clar 
pentru elevi, observând că aceștia percep mai bine lucrurile dacă sunt transmise tehnologic, fiind copii 
ai ultimei generații - generația internet, online- virtual. 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei 

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

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

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 

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

,,Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața" – Ioan Slavici. 

 

Bibliografie:  

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

Surse on-line 
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Activitățile extracurriculare și extrașcolare online 

 

Pribac Hanelore                                                                                                             
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Arad 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
copil care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta. 
Chiar și așa, există unele activități online gândite special să-i dezvolte personalitatea, inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui.  

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
online urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul 
digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activitățile extracurriculare tehnico-științifice se desfășoară în cluburi și cercuri tematice, în 
care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, 
dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în perioada de izolare locațiile fizice au fost închise, 
copii au continut explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul 
format. Este bine cunoscută importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ.  

Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la activități unde nu au nevoie de cunoștințe vaste de 
matematică sau IT. Îndrumați, copiii vor crea, interpreta și edita codul text al propriilor programe și 
jocuri.  Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea 
mai multor semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de 
programare populare în industrie. Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum 
sunt științele.  

Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 
de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

516



Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să-l ajuți  să-și 
îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada învățării online, ei pot explora un 
muzeu nou sau o grădină zoologică și pot transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Ceva mai convențional ar fi aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca elevii să descopere și 
să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau 
franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză). Astfel, copilul va avea mai 
multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult 
visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o 
minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își 
dorește.  

Alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până 
la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă 
de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. Ca exemple de 
activități extrașcolare pentru copil, care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de 
gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri 
sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă 
dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  
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FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
Prof. înv. primar  Prihoi Ana-Lucreția 

Colegiul Național “I.M.Clain” Blaj-Alba 
 
 

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

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru didactic în 
parte, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor.       

În orice tip de activitate extraşcolară, este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul 
educaţional: 

elevii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în organizarea activităţilor; 

şcoala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea 
unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.    

A fost o perioadă în care activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest 
format ales de mine, a venit în ajutorul copiilor și părinților. În cazul acestora, vorbim de acele 
activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități 
interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt 
și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care s-au potrivit 
copiilor în perioada în care am stat acasă, activități interesante care i-au menținut activ și curioși, și 
care le vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător.  

Am inițiat cercuri tematice, în care am desfășurat diferite tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice.Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii au 
continuat explorarea în online, alături de  învățător care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cunoaștem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei.De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
i-au ajutat să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și 
mai creativi. 
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Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor noștri precum sunt științele. Atelierele 
de arte, inițiate de mine, le-astimulat empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea 
și imaginația. Mai mult, i-a ajutat să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

Am organizat și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Astfel i-am ajutat pe copii 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, vizitând în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale 
care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a le diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei,am explorat alături de ei 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și am transformat această “excursie virtuală” într-una 
educativă.  

Pentru că imi doresc copii responsabili și conștienți de comunitatea în care trăiesc, am optat 
pentru câteva activități ecologice. 

Pornind de la premisa că şcoala mileniului III este centrată pe elev – deci pe cel care învaţă – 
se impune înlocuirea caracterului enciclopedist al actului educativ cu un proces activ care să implice 
atât activitate mentală, cât şi activitate fizică, formând capacităţi şi competenţe necesare pe parcursul 
întregii vieţi: de a observa şi analiza, de a interpreta, de a compara, de a selecta, apoi de a generaliza, 
de a comunica, de a coopera, de a iniţia şi de a finaliza un proiect. Astfel, copilul va fi capabil să 
protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul verde, arborii existenţi), să planteze o floare, un copac, să 
atragă atenţia celorlalţi pentru a păstra curăţenia, să participe la reciclarea unor deşeuri (din sticlă, 
plastic, hârtie) etc.  

Elevul va fi antrenat atât în activităţile de observare, cât şi de manipulare şi experimentare, 
avându-se în vedere faptul că învaţă mult mai temeinic atunci când lucrează practic şi când forma de 
activitate depăşeşte spaţiul băncii de şcoală. Nu trebuie scăpat din vedere şi faptul că o învăţare 
eficientă presupune feed-back, care-i oferă copilului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai 
ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le-au 
urmat copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online.  

Scopul general al acestor activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială, 
mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup; creşterea stimei 
de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grupul social; intensificarea implicării părinţilor 
în dezvoltarea elevilor.     

Personal, această perioadă mi-a pus la încercare abilitatea de a mă adapta în situații noi, o 
abilitate ce ar trebui prețuită deoarece nu mulți o au. La început a fost nevoie să învăț o mulțime de 
lucruri noi, cum să utilizez diferite platforme sau site-uri și să-mi împart timpul în așa fel încât să nu 
rămân în urmă cu nicio activitate. 

Au fost momente de cumpănă în care mi se părea că toate sunt împotriva mea, dar am reușit să 
le depășesc și să mă gândesc la ceva cu adevărat important: viitorul meu. Sper că totul se va termina 
curând. Chiar dacă la final de vom relua rutina de dinainte, ceea ce am învățat și experiența vor 
rămâne”. 

Tot ce contează acum este să rămânem sănătoși și să privim această perioadă într-un alt mod, 
nu ca pe o temere, ci ca pe un obstacol care în curând va dispărea. 
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An școlar: 2020-2021 

Grupa: Combinată - Fluturașii 
 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe 
sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor. S-a 
observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva 
momente de distracţie şi detensionare. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are multiple valenţe formative, deoarece 
permit manifestarea imaginației și creativităţii copilului preşcolar.  

Preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea în momentul în care cadrul didactic îşi afirmă 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului, arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar 
şi dragostea faţă de micii preșcolari.  

Pe lângă activitățile de învățare, în educarea copiilor se folosesc și alte tipuri de activități, care 
sunt organizate de instituția de învățământ sau alte instituțiții extrașcolare. Rolul acestora contribuie 
la dezvoltarea multilaterală și armonioasă a personalității copiilor. 

Practicate de la vârste fragede, activităţile extrașcolare joacă unul dintre cele mai importante roluri 
în formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă oportunitatea de mişcare, interactiune directă, 
exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, experimentarea diferitelor situaţii. 

Dezvoltarea sănătoasă a copiilor se bazează foarte mult pe acumulările ce provin din multitudinea 
de surse oferite. Copilul trebuie să primească o mulţime de informaţii pentru a putea desfăşura o 
activitate. Aceste informaţii pot proveni din mai multe direcţii şi pot canaliza aptitudinile copilului 
spre anumite domenii, singur dându-şi seama de ceea ce-i place să facă şi ce nu. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât în grădiniţă, cât şi în afara ei. Ca şi activităţile 
de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub supravegherea educatoarei şi au o importanţă 
deosebită în formarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în societate. Într-o lume dominată de 
mass-media, aceste activităţi sunt necesare pentru a modela comportamentul copiilor, pentru a-i 
pregăti atât emoțional, cât şi intelectual. 

Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă de la o vârstă mică, determină o acumulare de 
cunoştinţe mai trainică, putând vorbi aici despre simple plimbări organizate în natură, despre excursii, 
prin care copiii percep activ realitatea aşa cum este ea. Natura îi dă şansa copilului de a-l face s-o 
iubească, s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce este realizat de oameni, să păstreze intacte frumuseţile 
naturale, unice, să-şi dorescă să realizeze lucruri măreţe în viaţă. 
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La vârsta preşcolară, copiii sunt mai receptivi la ceea ce li se arată sau li se spune. Se pot organiza 
cu copiii acţiuni de protejarea mediului: îngrijirea unor animale, curăţarea locurilor de joacă, plantarea 
de pomi, flori, etc. Plimbările şi excursiile îmbogăţesc cunoştinţele copiilor, le educă dragostea pentru 
locurile natale, pentru frumuseţile ţării noastre. O simplă plimbare în natură ne poate oferi mai mult 
decât orice activitate în spațiu închis. Nu mai puţin importante sunt serbările care scot în evidenţă 
aptitudinile artistice, copiii învingându-şi temerile de a apărea în faţa mai multor persoane, devenind 
mai curajoşi. 

Diafilmele, spectacolele, audiţiile le lărgesc orizontul, îi orientează spre anumite domenii de 
activitate. Sentimentele morale se pot forma şi prin activităţi extracurriculare moral-civice care-i fac 
să trăiască intens alături de eroii ţării noastre şi faptele lor eroice. Exemple de activități 
extracurriculare desfășurate pot fi multe. Depinde de educatoare să ofere ocazii de dezvoltare. 

Valorificarea potențialului informativ-formativ al activităților extrașcolare este esențială atât din 
punct de vedere al dezvoltării copilului, cât și al dezvoltării sistemului de învățământ în ansamblu. 

Aceste activități oferă un ajutor în formarea copiilor, după următoarele aspecte: 

 Îndrumarea și dezvoltarea intereselor și înclinațiilor copiilor, aptitudinilor și talentelor 
individuale în diferite domenii ale științei,culturii, artei, tehnicii, sportului; 

 Îmbogățirea orizontului de cultură generală și antreprenorială; 

 Atragerea și stimularea copiilor în activități sociale cu caracter educativ; 

 Aprofundarea reprezentărilor și noțiunilor morale, elaborarea unei conduite morale, 
dezvoltarea trăsăturilor de caracter; 

 Completarea și dezvoltarea anumitor aspecte ale educației pe care activitatea din grupă nu le 
poate consolida suficient.  

Dintre activitățile pe care le-am desfășurat la grupă, pot enumera următoarele: 

 Serbări, scenete și activități cu părinții - Crăciun, 8 Martie, Paște, sfârşit de an; 

 Vizionarea unor filme educative; 

 Vizită la fermă și la postul de poliție; 

 Desene pe asfalt - 1 Iunie; 

 Activități practice gospodărești - Pregătirea mesei de Paște, împodobirea bradului de 
Crăciun.  

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere 
şi interes la activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, formându-se, astfel, 
unele competenţe: audierea anumitor piese muzicale, interpretarea unor roluri.  

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

Având în vedere cele menționate, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el 
în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, 
asigurând, astfel, o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor.  
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Se va prezenta una dintre activitățile extrașcolare desfășurate la grupa de copii, într-o zi cuprinsă 
în ”Săptămâna altfel”, fiind în apropierea Sfintelor Sărbători Pascale. Activitatea se încadrează în 
tema - Pregătirea mesei de Paște. Pentru această activitate practică gospodărească, am utilizat 
următoarele mijloace didactice: coșulețe, iarbă, ouă, acuarele, pensule, pahare cu apă, servețele, față 
de masă, măsuțe, scăunele, tacâmuri de unică folosință (farfurii, furculițe, lingurițe, cuțite, pahare), 
boluri mici, bomboane, suc, prăjiturele, fructe.  

Copiii au fost solicitați cu o zi înainte de activitate să fiarbă acasă 1-2 ouă, aducându-le, pe urmă, 
în următoarea zi la grădiniță. La grădiniță, copiii au pictat ouăle fierte acasă în diverse culori și 
modele, după dorințele lor. Până la uscarea ouălor pictate, copiii au primit diverse sarcini în aranjarea 
mesei de Paște. Împreună cu băieții, am unit câteva măsuțe, după care, fetițele au aranjat fața de masă. 
Fiecare copil a învățat cum să aranjeze tacâmurile de unică folosință puse la dispoziție (farfurie, 
furculiță, linguriță, cuțit, pahar), șervețele. După acest moment, micii preșcolari au mai aranjat pe 
masă, boluri mici cu bomboane, coșulețe cu fructe, tava cu prăjiturele, sucul natural din fructe și o 
sticlă cu apă.  

Spre final, copiii au mers afară și au cules iarbă pentru a pune în coșulețul în care așezăm ouăle 
de Paște pictate. În final, copiii iau masa împreună mâncând din ceea ce au pregătit chiar ei la masa 
de Paște. Au consumat în primul rând ouăle, folosind tacâmuri, pe urmă tot ce ține de partea dulce: 
bomboane, ouă mici de ciocolată, prăjiturele, suc și fructe. 
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Parteneriatul dintre părinți și școală în pandemie 

 
Pristavu Anca – Florentina 

 
Cuvântul parteneriat, conform dicționarului explicativ al limbii române, indică o asociere a doi 

sau mai mulți parteneri în realizarea unei afaceri sau acțiuni. În domeniul educațional acesta este 
definit ca o acțiune de interes comun, între profesori și părinți, între comunitatea locală și școală. 
Înteresul comun al partenerilor este acela de a forma „oameni” care să răspundă tuturor provocărilor 
și să fie utili societății în care trăiesc. Acești parteneri care se angajează să lucreze împreună pentru 
dezvoltarea, formarea copiilor sunt: școala, familia și comunitatea locală.  

Parteneriatul dintre școală - familie în perioada pe care o traversăm, nu tocmai una plăcută, s-a 
dovedit a fi o necesitate pentru că noi, profesorii și mai ales învățătorii, fără ajutorul părinților nu am 
fi putut ține elevii într-o stare continuă de învățare. Acesta a fost momentul în care am conștientizat 
fiecare în parte, atât profesori cât și părinți, ce înseamnă să ai un partener de nădejde care să aibă 
aceleași obiective și să se implice pentru realizarea lor. 

Anul trecut, în martie 2020, am fost luați prin surprindere cu suspendarea cursurilor ca urmare 
a creșterii riscului de infectare cu virusul SARS-Cov-2 și fiecare dintre noi, profesorii, a trebuit să 
găsească soluții pentru a asigura continuarea procesului de învățare.  

Sunt profesor pentru învățământul primar la o școală din mediul rural, din județul Botoșani și a 
fost adevărată provocare pentru mine ca să îmi pot desfășura activitatea așa cum am făcut-o până 
atunci, zi de zi. Cu toate că sunt obișnuită cu tehnologia și o folosesc în predarea la clasă, am constatat 
că ceea ce știam până în acel moment nu este suficient pentru a continua munca din fața unui 
calculator, pentru că lipsa semnalului la internet și la orice rețea de telefonie mobilă îi împiedică pe 
elevii mei să fie prezenți la orele în format on-line. Așa că, odată cu instalarea carantinei a început 
numărătoarea inversă pentru identificarea unor soluții, de moment, pentru a putea lucra „cât de cât” 
cu elevii. O parte din elevi aveau ambii părinți plecați în străinătate și se aflau în grija bunicilor sau a 
unor rude, alții nu aveau dispozitive cu care să poată intra la ore, iar o altă parte nu au beneficiat de 
sprijin din partea părinților deoarece erau și ei depășiți de situație. Prin urmare, dintr-o clasă cu 18 
elevi, am lucrat on-line, pe whats app, doar cu 5 elevi. Am uitat să menționez că predau la o clasă 
simultan de 3 clase: pregătitoare, I și a II-a. 

În toată această perioadă, legătura cu elevii a fost pe calea telefonului, al whats app-ului, 
facebook-ului.  Am comunicat în permanență cu părinții și le-am explicat cât de important este să 
lucrăm împreună pentru a continua educația copiilor și în spațiul de acasă, ca ei să nu simtă efectele 
negative ale neparticipării la ore în sala de clasă. Aproape toți dintre ei au răspuns pozitiv la solicitările 
mele și împreună ne-am implicat în educarea copiilor, așa cum ar trebui să se întâmple în fiecare zi.  

Părinții au făcut eforturi  foarte mari pentru a le crea condiții copiilor lor pentru participarea la 
ore și acest lucru s-a observat în momentul în care aceștia s-au întors la școală. Elevii care nu au 
participat on-line la ore, ci doar au rezolvat sarcinile de lucru transmise prin mesaje sau pe whats app, 
au întâmpinat dificultăți în crearea conexiunilor cu noțiunile noi predate de către învățător, în 
momentul întoarcerii acestora în bănci. 

Așadar, parteneriatul dintre școală – părinți nu este doar o sintagmă ci un fapt care ar trebui să 
existe și să funcționeze în fiecare moment și  nu doar în situații critice. Părinții au fost și trebuie să 
reprezinte unul dintre pilonii importanți, alături de școală, în educația copiilor. 
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Activități extrașcolare în pandemie 

 
Prof. înv. primar Procopiu Ioana-Roxana,                                                                       

Scoala Gimnazială ”Radu Tudoran”,                                                                        
Comuna Blejoi, Județul Prahova 

 
Activitățile extrașcolare urmăresc în general, dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 

specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia 
au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii 
adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și 
asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.1 

Activitățile extrașcolare se desfășoară în afara cursurilor educaționale, cu participarea unei clase 
sau a mai multor clase dintr-o singură unitate de învățământ sau din mai multe școli. 

Participând la activități extrașcolare, copiii învață să socializeze, învață ce înseamnă respectul, 
dar și munca în echipe. 

 

Iată câteva exemple de activități extrașcolare ce pot fi desfășurate online, cu susținere din partea 
părinților: 

• ”DEVENIM CERCETAȘI ACASĂ!”- pentru a cunoaște noțiuni despre supraviețuirea într-
o excursie la munte și construirea/improvizarea unui cort. 

• ”O VIZITĂ ALTFEL LA MUZEE”- urmărind formarea şi cultivarea interesului pentru 
aprecierea operelor de artă expuse în diverse muzee ale lumii, accesând următorul link:  

https://www.smartradio.ro/muzee-virtuale-pe-care-le-poti-vizita-in-perioada-asta/ 

• ”EXPLORĂM TERRA, ASCULTÂND RADIOUL”-  cu scopul formării deprinderii de a 
explora globul pământesc, prin intermediul radiourilor și cu ajutorul următorului link:  

http://radio.garden/  
• ”SUNTEM MASTER CHEF!”- cu scopul de a forma şi cultiva interesul pentru realizarea 

unui preparat culinar, formarea şi cultivarea interesului pentru  sănătate; 
• ”ȘTIU SĂ COS!” –pentru formarea și cultivarea interesului pentru activitatea practică de 

coasere a unui nasture; încurajarea activităţii de voluntariat în rândul elevilor. 
• ”CĂLĂTORIE VIRTUALĂ ÎN JURUL LUMII: ASIA, AMERICA ȘI EUROPA”- cu 

scopul de a lărgi orizontul geografic al copiilor, nu doar cu ajutorul cunoștințelor teoretice, ci 
vizionând filmulețe despre anumite țări, parcurgând diverse lecturi, dar și realizând conexiuni 
interdisciplinare. 

• ”FILM, TEATRU”- prin  vizionarea unei piese de teatru/fragament de film online, se 
urmărește formarea şi cultivarea interesului pentru  educație, teatru, spectacol. 

• ”CITIM CARTEA PREFERATĂ!” –urmărind cunoașterea unor noțiuni noi despre 
personaje din povești și despre autorii textelor din care fac parte, dezvoltarea capacității de receptare 
a mesajului citit, dezvoltarea capacității de transpunere a informațiilor citite într-o machetă/desen. 

 

Surse: 

• https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/  

1 https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: PRODEA DENISA – IONELA 
LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE”, TIMIȘOARA 

 

 
Procesul instructiv-educativ din școală presupune pe lângă activitățile obligatorii și forme de 

muncă didactică, numite activități extrașcolare. Acestea sunt activităţi desfăşurate în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara școlii şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a cadrului 
didactic. 

În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 
includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor? Activitățile extracurriculare reprezintă instrumente sociale reale, care contribuie la 
o mai bună integrare a acestora in societate.  

Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau 
tehnico-aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască 
relații cu colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Când vorbim de 
activități extrașolare în ultimul an, nu putem să nu ne gândim la pandemie. Faptul că aceasta a impus 
distanțarea socială, a făcut mai greu de realizat aceste actiuni extrașcolare. O variantă de desfășurare 
este cea a online-lui.  

Activitățile extracurriculare trebuie să fie prietenoase și foarte amuzante pentru a atrage elevi. 
Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de perseverență și 
responsabilitate în cadrul grupului.  

Unitățile școlare sunt încă locul favorit pentru ca elevii să practice activități socio-culturale, 
cum ar fi cluburi de șah sau de poezie și de literatură, teatru și altele. Impunerea stării de urgență la 
mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări importante în rutina tuturor, copiii fiind la rândul lor 
afectați de limitările generate de noile circumstanțe.  

În acest context, marcat de restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți și 
petrecerea timpului liber au avut nevoie de ajustări. Așadar, în contextul pandemic, o activitate 
extrașcolară pe care am găsit-o potrivită pentru micii mei școlari este clubul de lectură. Copiii se 
întâlnesc online, citesc poveștile lor preferate, iar apoi dezvoltă conversații, plecând de la tema 
propusă.   

Scopul acestei ctivități este de a dezvolta aptitudini sau abilitățile copiilor. Alte beneficii sunt: 
favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment 
de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor sluji toată viața.    

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Ele au multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Consider că în cadrul clubului de 
lectură, copiii leagă prietenii, își dezvoltă limbajul, creativitatea, își descoperă talente ascunse, cum 
ar fi cel de povestitor,dar totodată își consolideză aspirațiile educaționale.  

Orice activitate care este coborâtă din minte în sufletul copiilor, are o frumuseţe aparte, de aceea 
cluburile de lectură sunt foarte îndrăgite de copii la vârste fragede.  

Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de 
exemplu, simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă.  
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La nivel interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul 
responsabil pentru activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție 
de specificul acestora. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: PRODEA ELENA – LELIA 
GRĂDINIȚA ȚÂNȚĂRENI 

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

vor fi mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
(Maria Montessori – ,,Descoperirea copilului”) 

Copilăria este cea mai importntă etapă din viața omului. Copilăria este destinată descoperirii 
frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă.  

Pe lângă activitățile de învățre, copilul preșcolar are nevoie și de activități extrașcolare pentru 
integrarea lui în societate, dar și pentru dezvoltarea sa. Acestea sunt atractive, au o anumită strategie 
de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale copiilor în afara grupei.  

Activitățile extrașcolare pot valorifica potențialul fizic și psihic al fiecărui copil prin: 
integrarea în viața socială; prin formarea unui comportament civilizat; prin lărgirea orizontului 

de cunoaștere; prin educarea unor calități morale și estetice; prin organizarea timpului liber în mod 
cât mai util și plăcut, prin descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor; prin reactualizarea 
cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate în clasă. 

Conținutul activităților extrașcolare se fixează în funcție de dorințele copiilor și posibilitățile de 
realizare. Educația extracurriculară își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
copiilor. Grădinița continuă educația copilului începută în familie iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de resposabilități în vederea formării unei personalități armonioase a copiilor.  

În lumea plină de basm și de feerie a grădiniței copilului i se pun bazele formării și dezvoltării 
fizice și spirituale. În formarea personalității copiilor prin activități extrașcolare se urmărește 
cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Acumularea cunoștințelor de la cea mai fragedă vârstă pune copiii în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. Bine pregătite ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și 
interes copiilor, le ușurează acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 

Acest an școlar a fost o provocare pentru toate domeniile, mai ales pentru micii educabili. 
Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări importante în rutina 
tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest context, 
marcat de restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți și petrecerea timpului liber au 
avut nevoie de ajustări. Așadar, a trebuit să adaptăm activitățile extrașcolare la noile condiții. În 
activitățile extrașcolare pe care mi le-am propus am avut în vedere următoarele dimensiuni ale 
dezvoltării: stimularea și educarea atenției, exersarea atenției și mărirea stabilității atenției, sporirea 
capacității de rezistență la efort, stimularea sensibilității estetice. Prin aceste activități am oferit 
copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltare a spiritului de competiție, valorificarea 
potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea creativității și inițiativei.  

Dintre activitățile extracurriculare propuse și realizate pot aminti: „vizite” la bibliotecile online, 
expoziții online, vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii. Acesta din urmă orientează copiii 
spre alte domenii de activitate cum ar fi muzica sau poezia. Chiar dacă am vizionat spectcolele online, 
relațiile care se stabilesc între actori și copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri 
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și reprezintă un izvor de informare, iar copiii sunt dornici de cunoaștere fiind atrași de rolurile 
interpretate de actori.  

Activitățile extrașcolare reprezintă pentru copii un prilej de destindere, de bună dispoziție, 
cultivând interesul apartenenței la colectivitatea din care fac parte. Realizarea comportamentelor 
vizate în cadrul activităților extrașcolare depinde de talentul educatorului, de dragostea sa pentru 
copii, de modul în care știe să pună în valoare resursele de care dispune grupa de copii.  

Menirea noastră, ca educatori, este de a le trezi curiozitatea și de a-i pregăti pentru viață atât cu 
ajutorul activităților didactice pe care le desfășurăm la grupă, cât și prin activitățile extrașcolare.  
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. înv. preșcolar Prună Ioana 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Buzău 

 
 
Activităţile extracurriculare sunt definite ca fiind „totalitatea activităţilor educative planificate, 

organizate și desfășurate în instituţiile de învăţământ sau în alte spaţii, în colaborare cu diverse 
organizaţii, având scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara 
incidenţei programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării 
personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale 
personalităţii acestuia”(Țîru C. Maria, Pedagogia activităților extracurriculare-suport de curs). În 
contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 
completeze educaţia copiilor, fiind poate cea mai complexă formă de activitate pe care o au educatorii 
la îndemână spre a-și desăvârși munca.  

Pandemia de coronavirus a condus la un context cu care educația nu s-a mai confruntat vreodată, 
iar peisajul educațional din țara noastră s-a schimbat fundamental. Activitățile educaționale care până 
acum se desfășurau în săli de curs, au fost interzise, starea de urgență a fost instituită și s-a trecut 
rapid de la interacțiunea față-în-față la mediul online. Această provocare a venit ca o avalanșă peste 
profesori şi elevi care trebuia să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea 
internetului și a tehnologiilor moderne. 

Activităţile extrașcolare, desfășurate în școală sau în afara acesteia, pot întâmpina anumite 
obstacole în implementarea sau derularea lor. În momentul în care activităţile extracurriculare nu se 
pliază pe nevoile copiilor și nu se bucură de interesul acestora, apare plictiseala, neimplicarea în 
derularea acestora și de multe ori neîndeplinirea scopurilor și obiectivelor propuse.  

Dacă în anii trecuți din cadrul activităților extracurriculare nu puteau lipsi vizitele la muzee, la 
grădinile botanice sau zoologice, excursiile unde copiii puteau descoperi peisaje și locuri de poveste, 
anul acesta pentru unitățile de învățământ care au programat astfel de activități, contextul a fost mai 
diferit și astfel, activitățile extrașcolare propuse s-au desfășurat online. Primul pas a fost regândirea 
activităților împreună cu copiii și părinții și planificarea unor activități care să stimuleze curiozitatea, 
interesul, creativitatea copiilor și cel mai important să se desfășoare acasă, online. Îndrumați de 
educatori și ajutați de părinți, copiii au putut demonstra că activitățile extrașcolare se  pot desfășura 
în orice condiții, oriunde s-ar afla dacă există colaborare, cooperare, voință și perseverență. Așadar, 
pentru aceste situații când activitatea educativă se realizează online, se pot propune următoarele 
activități extracuriculare: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice: exemplu “Atelierul de știință” - pentru că 
învățarea prin joacă e una dintre cele mai plăcute și eficiente, copiii ajutați de părinți pot realizat 
câteva experimente simple ca "Vulcanul", "Ploaia", "Curcubeul", "Oul în sticlă" etc. Cu ajutorul 
experimentelor copiii pot observa anumite procese chimice și fizice simple. 

2. Activități de educație ecologică și de protecție a mediului înconjurător: exemplu „Reciclez, 
transform, creez” - prin desfășurarea acestei activități se urmărește formarea deprinderi de colectare 
selectivă a deșeurilor, iar procesul de reciclarea să capete o finalitate, un scop estetic. 

3. Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: exemplu “Bucătar pentru o zi” 
- copiii pot pregăti împreună cu părinții o salată de fructe/legume, limonadă sau un sandwich. Această 
activitate are ca scop formarea unui stil de viață sănătos, a deprinderii de a consuma fructe și legume 
proaspete. 

2. Activități cultural-artistice - Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, poezie, povești. De exemplu 
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„Micul pictor - picturi cu nisip” - activitățile de pictat pentru copii sunt unele dintre cele mai 
distractive și creative momente. Copiii iubesc să picteze, dar câteodată este și mai distractiv să 
exploreze și altceva în afară de o simplă hârtie albă. Astfel, sub îndrumarea unui părinte, cei mici se 
distrează experimentând acest stil de pictură neconvențional. 

3. Activități sportive și recreative - jocuri de socializare, de perspicacitate, jocuri de mişcare 
sau pur şi simplu de amuzament - de exemplu activitatea ”Jocuri în familie” este menită să aducă o 
experiență distractivă și să apropie familia. Este ocazia ideală pentru adulți de a se relaxa jucându-se 
și de a observa cum interacționează copilul lor atunci când se joacă.  

4. Activități extrașcolare de turism virtual - Chiar dacă în această perioadă locațiile fizice sunt 
închise, excursiile şi taberele şcolare fiind interzise, copii pot continua explorarea în online și pot 
realiza vizite virtuale. Alături de părinți, copiii,  pot "vizita" un muzeu nou sau o grădină zoologică 
sau botanică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Își îmbogățesc cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, pot 
alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare care pot fi 
planificate de educatori împreună cu copiii și pe care le pot urma în această perioadă când totul s-a 
mutat în online. 

În concluzie, prin activitățile extracuriculare propuse, este important ca acestea să dezvolte 
copilul, să aibă pe lângă partea educativă și o parte distractivă, informală indiferent de contextul în 
care se realizează tradițional sau online. 
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,,Parteneriatul cu părinții baza unor activități educative de succes” 

 

PUFLEANU ELIZA 
 
 

„Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor.”                                  
Valeria Mahok 

 
Perioada antepreșcolară și preșcolară, este o perioadă caracterizată de mari achiziiții. Aceste 

aciziții nu se produc pentru toți copii la fel și nici pe toate palierele. Achiziția este caracterizată de 
perioade critice în care se acumulează multă informație și perioade de stagnare. Studiile în acest 
domeniu se îndreaptă catre două direcții. Prima direcție spune că, periopadă numită critică, debutează 
brusc și se încheie brusc și cea de a două direcție numită perioadă sensibilă care debutează lent și se 
încheie la fel de lent. Dacă în aceste perioade copilul nu este supus unui mediu stimulativ, achizițiile 
sunt puține și foarte greu de recuperat. 

De felul cu reușesc să se armonizeze adulții și de felul în care colaborează, depinde felul în care 
vor gândi și acționa viitorii adulți. 

Această reorganizare contemporană și modernă a vieții sociale, prin oportunitatea de a beneficia 
de instrucție și educație specializată pentru copii, din cea mai fragedă vârstă, încă de la un an, prin 
folosirea de către părinți a creșelor este o oportunitate uriașă pentru dezvoltarea viitorului tănăr și 
adult. Adică, mulți dintre cei de acasă, implicați în formarea copilului, tind să transfere acestă sarcină 
de educație a individului, instituțiilor de învățământ. Datorită perioadei pe care o traversăm, familiile 
tinere trebuie să se implice mai mult în desfășuarea activităților, deoarece au fost forțați de împrejurari 
să rămană foarte mult timp împreună cu proprii copii. 

Fac o paralelă între atribuțiile familiei și ale instituției de învățământ, nu ca o comparație ci ca 
o modalitate colaborativă care să se completeze una pe cealaltă, în folosul copilului.    

Prima dintre reguli este: să-l învățăm bunele maniere. Această exprimare este abstractă și de 
neînțeles pentru copil, motiv pentru care, bunele maniere se trensmit cel mai eficient prin puterea 
exemplului. Copilul face ce vede acasă, mai apoi își va lua ca model un prototip care-l va impresiona 
din mediul colectiv din instituția de învâțământ. 

Stabilirea și impunerea regulilor are importanță în formarea copilului, pentru că îl determină 
să-și stabilească limite, să-și controleze impulsurile. Acasă, părintele va aborda o modalitate optimă 
pentru copilul său, la grădiniță se stabilesc reguli generale, ilustrate, afișate în loc accesibil 
preșcolarului și se reamintesc permanent. Părintele este nevoit să adopte în intimitatea casei sale, 
reguli de lucru specifice instituției, atunci când desfășoară activități educative online, sincron sau 
asincron. 

Comunicarea este secretul stabilirii unui raport eficient. Prin arta conversației dezvoltăm 
armonios vocabularul copilului dar și latura afectivă a personalității sale. Deci, se monitorizează 
timpul petrecut în fața dispozitivelor electronice. 

Crearea situațiilor de socializare, prin joc în grup, dezvoltă copiilor capacități de integrare, 
adaptare într-o organizație.  Din acest motiv s-a recurs la activitățile online, sincron. 

Programul instructiv-educativ al grădiniței a fost mult modificat, prin adaptarea timpului 
didactic, conform dezvoltății preșcolarilor. Astfel, se conduce comportamentul copilului către 
atitudine colaborativă, preîntâmpinând stările conflictuale, generatoare de agresivitate. Cultivarea 
emoțiilor pozitive contribuie la dezvoltarea capacității copilului de a-și controla impulsurile,  de a-și 
stăpânii comportamentele individualiste, egocentriste, de posesivitate. 

Copilul are nevoie de mult timp petrecut cu părinții, timp în care să i se formeze trăsături de 
caracter sănătoase cum ar fi adevărul, generozitatea, altruismul. Se știe că în acei primi 7 ani, copilul 
își ia un model și aplică învățarea imitativă.  
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În grădiniță, educatoarea împarte tuturor copiilor, în mod egal gesturi de dragoste si apreciere, 
pentru a-i stimula și încuraja. 

În concluzie, cei 7 ani de acasa se refera la bagajul transmis de părinți în primii ani de viață ai 
copilului. Mediul oferit de instituția de învățământ oferă spațiul fizic și psihic unde aceasta zestre de 
comportamente și deprinderi se manifestă. Mult cunoscutul răspuns al părinților, „acasă nu face așa! 
acasă nu vorbește așa!” este de fapt un refuz al acestora de a-și asuma greșelile lor generatoare de un 
slab calificativ acordat de colectivitate, „celor 7 ani de-acasa”  ai copilului.  

Preșcolarii care au fost nevoiți să traverseze acestă perioadă, vor fi produsul implicării propriilor 
familii în educația lor. 

             
„Copiiii sunt bucuriile părinților, când aceștia nu le moștenesc viciile.” Valeria Mahok 
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Oul de Paşte 

 

Prof. Puie Irina Camelia 
Liceul Ortodox Ep. Roman Ciorogariu 

Grădiniţa nr. 23, Oradea 
 

 

Primăvara este simbolul renașterii, al speranței, iar vechii români au lăsat ca zestre spirituală o 
serie de obiceiuri și tradiții specifice, de la care Bihorul nu se dezice. Copii sunt primii care se bucură 
şi trăiesc cu intensitate fiecare sărbătoare. Sărbatoarea Învierii Domnului este mult îndrăgită de cei 
mici, acestia asteptând cu nerăbdare încondeiatul ouălor de Paste. 

Oul de Paște este simbol al creației, al vieții, al echilibrului și al reînvierii. Prin tehnică, 
materiale, instrumente și simbolistica motivelor, Oul de Paște a atins culmile artei, devenind parte a 
culturii noastre materiale și spirituale. Valoarea creației meșterilor populari bihoreni poate fi apreciată 
în această zi de mare sărbătoare. Pictate cu ajutorul unui instrument special, numit bizarcă, cu ceară 
și vopsea roșie, ouăle încondeiate de la Drăgoteni, din Bihor sunt cunoscute în lumea-ntreagă. De 
altfel, cei care vizitează Drăgoteniul cu ocazia acestui eveniment, fie că sunt români sau străini, își 
iau acasă ouă încondeiate, dar și icoane pictate pe sticlă, pentru a le dărui ca suvenir familiei, 
prietenilor, sau pur și simplu pentru a păstra în amintire un crâmpei din spiritul locului.Aceasta tradiţie 
este predata celor tineri încă de mici, aceştia participând alături de părinţi încă de mici la încondeiatul 
ouălor.  

Bihorenii se pot mândri cu obiceiuri și tradiții păstrate de oamenii satelor, din dragoste și din 
respect pentru frumos, dar și dintr-un sentiment al aprecierii față de valorile tradiționale. Tradițiile 
bihorenilor sunt prilej de sărbătoare, de bucurie și de întoarcere acasă, de reunire a întregii familii. În 
satul Drăgoteni, din comuna Remetea, are loc anual, în Vinerea Mare, un festival dedicat tradiției 
încondeierii ouălor. 

De la an la an, evenimentul a căpătat notorietate, devenind cunoscut pe plan județean. Astfel se 
încurajează păstrarea tradițiilor și a patrimoniului cultural local. În cadrul festivalului sunt organizate 
mai multe concursuri, care au ca scop: dezvoltarea capacității de a cunoaște și de a înțelege 
obiceiurile, tradițiile culturale și meșteșugărești locale, promovarea artei și a tradiției populare locale, 
conștientizarea protejării și conservării acestora. Pe lângă concursul de încondeiat ouă, programul 
evenimentului mai include și alte secțiuni: compoziții plastice cu tematică religioasă (desene și icoane 
pe sticlă), concurs de bătut toaca, recital de poezie religioasă, interpretare pricesne, prezentarea celui 
mai frumos costum popular. 

Ataşez câteva poze din activitatea copiilor. 
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PAȘTELE LA ROMÂNI                                                                                                                                                                                              

OBICEIURI ȘI TRADIȚII... ALTFEL                                                                                   
(ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL) 

 
PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ, PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA   

GRAD DIDACTIC I                                                                                        
ALEXANDRIA, TELEORMAN, 2020/2021                                                          

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE”                                                 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL” 

 
Iată-ne în al doilea an al pandemiei de Covid-19! Al doilea an în care sărbătorim sfintele 

sărbători pascale departe de cei dragi nouă, departe de elevi, măsurile de respectare a regulilor de 
distanțare fizică și socială, purtarea măștii de protecție, școala online, chiar și ,,vacanța mare” de 
primăvară fiind încă în vigoare. 

Dar viața merge înainte! Speranța moare ultima, fiecare zi trăită împreună creativ este o zi 
câștigată! În pandemie, în școala online, elevii au fost predispuși la anxietate, dar noi nu am permis 
acest lucru. Am fost mereu prezenți activi-creativ în viața lor și am împletit activitățile plastice cu 
muzica, cu literatura, cu religia, cu istoria și geografia, iar matematica ne-a ajutat să creăm simetrii, 
dar și să rupem ritmul plastic, apoi am ordonat și dezordonat creativ spațiul plastic. 

Obiceiurile și tradițiile pascale au fost împrospătate în sufletele elevilor și am mers pe cărarea 
amintirilor în care vibrau energiile noastre pozitive în școală dar și în activitățile extrașcolare pe care 
le realizam cu bucurie și cu entuziasmul renașterii ce primăvara ni-l stimula încă din luna martie.  

Pornind pe firul credinței, paștele este sărbătoarea religioasă care ne întristează, dar și ne bucură 
prin simbolistica și alegorie. Isus este răstignit, moare, dar e treia zi înviază. Este un fenomen care 
contrastează și trezește emoții puternice în conștiințele oamenilor. Copiii sunt prinși în poveste și 
reușesc să surprindă imagini inedite în compozițiile lor, fiecare reprezentând același lucru altfel. Se 
realizează astfel diversitate în unitate, dar și unitate în diversitate. Drumul crucii, crucea în artă, ouăle 
înroșite de sângele sfânt, încondeierea în tradiția românească, elementele de limbaj plastic care capătă 
sensuri noi, mitice, aplicate ritmic în compoziții decorative sunt primii pași în tărâmul fascinant al 
credinței creștin-ortodoxe. Apoi, tot ce urmează vine din suflet, iar compozițiile rezultate sunt de 
inspirație divină, ireale și ideale. Ne dorim o lume mai bună prin spiritul de sacrificiu, prin purificare 
a sufletului. Un prim exemplu este cel oferit de Biblie, Isus fiind mielul sacrificat pe altarul credinței, 
pentru izbăvirea omenirii. 

Scenele biblice sunt însoțite de povești bine țesute, îmbrăcate în cuvinte potrivite vârstei 
copilăriei, copiii fiind stimulați creativ și ajutați să potrivească gamele cromatice cu mesajul pe care 
vor să-l transmită imaginile. Metdodele tradiționale de învățare sunt îmbinate cu cele moderne, la ele 
adăugându-se metodele de învățare la distanță, online-ul prelungindu-se în viața noastră destul de 
mult. Deși la distanță, metodele noi aplicate au atins sufletele și inimile celor mici. De asemenea, 
tehnicile de lucru au fost oferite pas cu pas, oră de oră, cu exemple concrete. Muzica este balsamul 
sufletului și orele online de educație vizuală au avut succes îmbinând artele artistico-plastice-
muzicale. Copiii au lucrat la distanță, dar fericiți și mult mai îndrăzneți în a-și exprima creativitatea. 
Pentru că masca a devenit un accesoriu obligatoriu, elevii au transformat-o în ,,masca tradițională 
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pascală”, toate scenele inspirate trecând de pe suportul clasic, foaia de desen, pe măștile de unică 
folosință sau reutilizabile.  

Copiii s-au întrecut în creativitate iar bucuria cu care au lucrat a creat amintiri dulci pentru anii 
ce vor veni când, cu siguranță pandemia va dispărea așa cum a și apărut. Totul va fi bine! Paștele este 
și în acest an primit cu bucurie, în ciuda restricțiilor și stării de alertă trecută demult în al doilea an al 
pandemiei generată de COVID-19.  

Așadar, tradiționale sau moderne, metodele aplicate în școala online au avut succes în măsura 
în care elevii au fost stimulați psihic și ajutați să depășească traumele dezvoltate în pandemie. Copii 
fericiți, obiectiv îndeplinit! Paștele va fi întotdeauna primit în sufletele noastre cu iubire și smerenie, 
anul trecut transformându-ne propriile case în biserici! Biserica-locaș de închinare. Noi, oamenii, 
avem limite, credința noastră noastră e nelimitată. Totul va fi bine! Povestea continuă! 
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Școala Altfel între tradițional și online 

 
Prof. CLAUDIA-LIA PURECE, 

Școala Gimnazială ”Radu Selejan”, Sibiu 
 

 
Anul 2020 va rămâne, cu siguranță, în istoria învățământului românesc ca un an al schimbărilor 

sistemice majore. Impactul acestor schimbări a fost unul decisiv, fiind afectați atât cei implicați în 
mod direct în procesul didactic: elevi și profesori, cât și cei implicați în mod indirect, membrii 
familiilor acestora.  

Viteza cu care aceste schimbări au trebuit să fie absorbite de către sistem a fost una 
nemaiîntâlnită, întreaga societate trebuind să treacă printr-un proces de adaptare forțat, ce a lăsat 
adânci urme în relațiile interumane și în modul de abordare a transmiterii și însușirii de cunoștințe.  

Multe dintre efectele cauzate de reacția la fenomenul pandemic au fost negative, dar, în același 
timp, grăbind implementarea anumitor reforme rămase într-o formă latentă. Trebuie remarcată, 
printre efectele pozitive, accelerarea digitalizării produselor educaționale, creșterea vitezei de 
transmitere a informațiilor și diversificarea evaluării datorită implementării noilor tehnologii, 
introducerea unor programe de familiarizare cu platformele digitale dedicate predării-învățării pentru 
cadrele didactice, creșterea atractivității predării prin utilizarea unor tehnici și metode adaptate 
generațiilor actuale, bazate pe aspectul vizual și interactiv.  

Evident că rapiditatea implementării noului sistem și nevoia de adaptare a determinat 
intensificarea unor factori de stres ce adesea au creat probleme atât în rândul elevilor, cât și al 
profesorilor, stres accentuat de dificultatea interacțiunii fizice, sociale, urmările putând fi atenuate 
doar după o perioadă lungă de timp și cu ajutorul unor programe speciale ce probabil vor fi deschise 
în perioada următoare. 

Și în privința activităților extrașcolare, pandemia a produs schimbări majore de abordare și 
desfășurare a acestora. Dacă până în anul 2020, elevii preferau activitățile extrașcolare mai ales 
datorită faptului că se desfășurau în spații deschise sau neconvenționale, măsurile pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au determinat noi atitudini atât din partea elevilor, 
cât și din partea profesorilor și autorităților, în privința activităților extracurriculare. 

Conform Ordinului nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare singurul 
program educativ extrașcolar care rămâne obligatoriu este programul ”Școala Altfel”, restul 
activităților extracurriculare având caracter opțional și urmând a se derula în funcție de nevoile de 
educație identificate la nivelul fiecărei unități școlare. 

În aceste condiții impuse de legislație, dar și de evoluția pandemică, se constată o diminuare a 
numărului de activități extrașcolare desfășurate în anul școlar 2020-2021. 

Cauzele sunt multiple: volumul mare de muncă suplimentară depusă de cadrele didactice pentru 
pregătirea lecțiilor în sistemul online; interesul scăzut al elevilor pentru participarea la activități 
suplimentare în carte nu au parte de interacțiune fizică și în care stimularea reciprocă este mult 
diminuată în formatul online; dorința părinților de a diminua cât mai mult timpul pe care îl petrece 
copilul său în fața dispozitivelor electronice; lipsa unor materiale sau mijloace necesare participării 
la unele din activitățile extrașcolare; etc. 
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Programul ”Școala Altfel” a fost și rămâne în continuare cel mai important program de 
activități extrașcolare care se desfășoară într-o școală, având un rol foarte important în dezvoltarea 
personalității copilului. 

În cadrul Școlii Gimnaziale ”Radu Selejan” din Sibiu s-a acordat tot timpul a mare atenție și 
importanță pregătirii și desfășurării programului ”Școala Altfel”. 

Pandemia provocată de virusul SARS COV-2, ne-a obligat să desfășurăm două ediții ale 
programului ”Școala Altfel” în sistem online. Prima ediție s-a desfășurat în perioada 4-8 mai 2020, 
doar în sistem online asincron, cu sarcini și materiale oferite elevilor prin intermediul platformei 
Digitaliada și a aplicațiilor ZOOM și WhatsApp. Chiar dacă activitățile au fost diverse și atractive, 
această primă ediție online a programului nu a avut succes deoarece a lipsit foarte mult interacțiunea 
dintre elevi, aceștia neputând să-și împărtășească emoțiile, realizările și impresiile, în direct, cu 
colegii. De asemenea, părinții au reclamat faptul că au fost nevoiți să acorde ajutor copiilor un timp 
prea îndelungat și că elevii au stat prea mult în fața dispozitivelor electronice. Pentru cadrele 
didactice, această primă ediție online a programului ”Școala Altfel” a oferit experiența necesară 
pregătirii unui program mai bun, mai adaptat nevoilor copiilor, în cadrul celei de a doua ediții online. 
Astfel, programul desfășurat în anul școlar 2020-2021, în perioada 14-18 decembrie 2020, a fost mult 
mai bine structurat și a combinat cele două forme de învățământ online: sincron și asincron. În fiecare 
zi, elevii au participat la câte o activitate împărțită în trei etape: prima etapă se desfășura în sistem 
sincron și elevilor le era prezentată activitatea și cerințele pe care trebuiau să le rezolve în cea de-a 
doua etapă, desfășurată în asincron, cu timp pentru muncă independentă. În cea de-a treia etapă, elevii 
își prezentau, în sincron, rezultatele muncii depuse, impresiile și sentimentele trăite pe parcursul 
activității. 

Prin feedback-ul oferit de elevi și părinți, cadrele didactice au concluzionat că această ediție a 
programului ”Școala Altfel” s-a bucurat de un real succes. 

Cu toate acestea, atât elevii, cât și cadrele didactice, și-au exprimat dorința și speranța ca 
următoarele ediții ale acestui program să se desfășoare în mod tradițional, pentru că excursiile și 
competițiile sportive desfășurate în anii trecuți le-au oferit mai multă bucurie și satisfacții mult mai 
mari decât activitățile extrașcolare online. 
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Activitățile extrașcolare – în completarea actului de predare-învățare 

 
 

Pușcaș Iuliana Sidonia, bibliotecar, 
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, județul Cluj 

 

Educația este permanentă şi continuă. Ea nu se oprește la o anumită vârstă și nici din cauza unei 
pandemii care ne împiedică să ne deplasăm fizic până la școală. Din fericire, noi și majoritatea elevilor 
noștri am avut resursele necesare continuării procesului educaţional din  interiorul casei noastre.  

Bineînţeles că forma ideală de învăţământ este cea faţă în faţă, când elevi şi profesori se 
întâlnesc în sala de clasă atât de familiară şi pot discuta, socializa. Latura socio-morală a indivizilor, 
altruismul, empatia se dezvoltă cel mai bine prin interacţiuni directe cu semenii lor, nu printr-un 
ecran.   

Dar educaţia online a avut avantajele ei, multe instituţii culturale şi-au trecut activitatea pe 
diferite reţele de socializare, fiind astfel accesibile unui public mai numeros, iar educatorii au avut 
acces la diferite resurse şi platforme educaţionale informatizate, pe care, altfel, poate nu le-ar fi 
folosit. 

După cum ştim educaţia îmbracă diferite forme, nu se rezumă doar la actul de predare-învăţare 
în sine, acesta este doar o mică parte din procesul complex al educaţiei. În completarea acestuia vin 
alte activităţi gândite astfel încât să adauge un plus lecţiei predate, să o facă mai accesibilă elevilor, 
sau activităţi conexe, interdisciplinare care să dezvolte creativitate, gândirea critică, talentele elevilor 
cu care lucrăm. Iar cadrele didactice de predare sau auxiliare s-au străduit să desfăşoare diferite 
activităţi extraşcolare pentru a-şi ţine elevii conectaţi între ei şi pentru a nu-i pierde în hăţişurile 
internetului. Astfel i-am făcut pe elevi să simtă că încă fac parte dintr-un colectiv, dintr-o comunitate, 
că distanţarea fizică nu înseamnă neapărat şi distanţare socială, iar educaţia nu trebuie să fie 
monotonă.  

În colaborare cu cadrele didactice din şcoală, dar şi singură, am desfăşurat diferite activităţi 
extraşcolare cu elevii, activităţi în care elevii au fost nevoiţi să colaboreze, să discute, să-şi 
împărtăşească opiniile, tocmai pentru a mai socializa şi a putea sta împreună, chiar dacă la distanţă. 
În condițiile învățământului online am considerat important să ne putem imagina că evadăm dintre 
cei patru pereți ai camerei în care avem laptopul, computerul sau telefonul și ne deplasăm fie să 
vizităm un muzeu, să vedem un film sau, de ce nu, la țară, la bunici pentru a recrea tradițiile populare 
la care luam cu drag parte în anii anteriori.  

Acum, cu atât mai mult am simțit nevoia de a readuce în atenția elevilor aceste lucruri, astfel 
că am demarat un proiect, un parteneriat cu o școală din Bihor care are ca obiectiv principal exact 
reîmprospătarea, retrăirea tradițiilor populare în lumea internetului, această lume virtuală care ne ține 
atât de conectați unii de alții, dar în același timp, atât de îndepărtați unii de alții. Acest proiect s-a 
pornit ca un parteneriat de un an, de schimb reciproc de 
informații despre tradițiile noastre și cum se mențin ele, 
cum se transmit din generație în generație și ce similitudini 
sau deosebiri există între diferite zone geografice ale țării. 
Dar am hotărât să-l continuăm și în anul următor, să-l 
aprofundăm, să descoperim împreună originea lor, să 
cunoaștem și să înțelegem contextul social și istoric în care 
au apărut, să căutăm similitudini cu tradiții din alte părți ale 
lumii și să ne extindem și-n alte zone ale țării pentru a 
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implica cât mai cât mai mulți elevi și dascăli și a cunoaște și înțelege tradiții din alte zone ale țării.  
Am cuprins sărbătorile ce le mai cunoscute ale poporului român ca Mărțișorul, Paștele, 

Crăciunul, Sânzienele, dar ne vom opri și asupra altora: Paparudele, Dragobetele, Împănatul boului, 
obiceiuri de toamnă și altele. Constrânși de condițiile pandemice toate activitățile sau  desfășurat în 
online, întâlnindu-ne cu partenerii noștri pe rețele sociale uzuale, și folosind diferite platforme și 
instrumente educaționale moderne. Astfel elevii și profesorii deopotrivă au lucrat în aplicații precum 
Wordart, Wordwall, Padlet, I´m a puzzle, Quizziz, Canva, au avut de rezolvat activități pe platforma 
Nearpod. Dar nu ne-am limitat doar la a folosi internetul și calculatorul. De exemplu, în cadrul primei 
activități dedicate zilei de 1 Martie, am devenit ecologiști și am confecționat mărțișoare din materiale 
reciclabile. 

 A urmat activitatea legată de 
Sărbătorile Pascale, așteptate și primite 
cu bucurie de toți creștinii din întreaga 
lume. Bineînțeles au existat și alte tipuri 
de activități extrașcolare care au avut ca 
temă Prietenia, Artă și locul și rolul 
artistului în societatea noastră, 
sărbătorindu-l astfel pe Brâncuși, 
tipurile de inteligență, și multe altele. 
Toate aceste activități au avut scopul de 
a nu ne rupe de societate, de ceilalți, de 
a ne simți parte a unui grup, a unei 
comunități.   

 
Elevii au fost foarte receptivi, au apreciat toate activitățile, mai ales că fiecare utiliza alt 

instrument educaționale pentru a sparge monotonia și a-i atrage pe copii. Iar multe dintre ideile lor au 
fost redate în revista școlii „Liceenii”, la care elevi din diferite clase, de la gimnaziu, până la liceu, 
au contribuit cu entuziasm.  

Consider că educația nu se poate opri niciodată, iar activitățile extrașcolare sunt cele care 
cimentează informația transmisă de cadrele didactice, împreună contribuind la formarea noastră ca 
indivizi umani asertivi, empatici, adaptați social și bine ancorați în realitate.  
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 

Prof.Înv. Primar Pușcașu Gabriela                                                                                  
Școala Gimnazială Ing. Gheorghe Pănculescu                                                                         

Vălenii de Munte, Prahova 

 
Activitățile extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un puști sau un 

adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la 
alta. Chiar și așa, putem să ne orientăm spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

  În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

 
În general, activitățile extrașcolare sunt spre avantajul celor care le urmează. 
 
1. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
 Dacă cele din urmă  ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un intelect sănătos ca viitor 
adult.De aceea e important să-i oferim copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperim că 
avem în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei.  

 
2.  Activități extrașcolare de turism virtual  
Știați că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vreți să-l ajutați pe 

copil să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, puteți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorați alături de copil 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformați această “excursie virtuală” într-una educativă.  

 
3. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  
În cazul în care preferați ceva mai convențional, puteți să vă descărcați aplicații pe calculator 

sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de 
clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate 
(spaniolă, italiană, japoneză). Impactul unei astfel de activități lingvistice?  

Copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori 
de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  
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4. Cursuri și ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul  și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede 
este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 
supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  Ca exemple de activități 
extrașcolare pentru copil , care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde 
nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase 
de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ, care să ne impresioneze.  

 
5. Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

 Din fericire, avem la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, 
care ne ajută să scăpăm de emoții și de frici. Puteți alege să  înscrieți copilul la cursurile de 
improvizație și,  poate veți învăța lucruri noi de la el. În cazul în care ne întrebăm cum îl ajută astfel 
de activități extrașcolare neconvenționale: prin exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele 
teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină 
un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, 
creativ, încrezător și adaptat la nou. Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități 
extrașcolare îl vor ajuta să față facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a 
prezentărilor, fie la un posibil job sau în orice împrejurare nouă.  

 
6. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă vreți un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, puteți opta pentru 

cercuri de ecoturism sau ecologie.Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația 
ecologică ajută copiii să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum 
să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea 
lor. Totodată, copilul  își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru 
că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 
7.  Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului  mult mai complexă.Baletul, gimnastica sau dansul 
modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe 
importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se 
va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce 
acasă și un trofeu binemeritat!  
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Activitatile extrascolare -Intre online si traditional 

 
Prof. înv. primar: Puscasu Maria 

   
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea 
şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea 
trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.    

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

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

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite 
forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, 
competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite 
sentimente.  

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.   

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt 
subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; 
se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea 
elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de 
posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” 
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Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.  

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa 
educativă a acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor  depinde şi 
de caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter 
didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept 
scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării.   

Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al elevilor 
şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de elevi, 
înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită disciplină. La 
alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi de nivelul lor 
de cunoştinţe. Durata unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de minute. Evidenţa frecvenţei o 
ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o condiţie a frecventării lui cu 
plăcere de către elevi.  
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Activități extrascolare, în era pandemiei 

 
 

Prof. înv. preșcolar Pusok Ioana Iulia 
Grădinița cu P. P. Căsuța cu povești Zalău 

 
 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi copilului tău în 
această perioadă în care stăm mai mult în casă. 

Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți 
Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 

un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește în mod sănătos și constructiv?   
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ. 

Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei. Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa 
să evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

 În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i 
se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Cursuri de graphic design 
Ești în căutarea unor activități online creative, dar care îi va fi cu adevărat utilă în viitorul 

apropiat? Îl poți ajuta să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de 
profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool 
precum lumea lui.     
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Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 
lumi,  copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer 
în această perioadă de distanțare socială. 

Activități extrașcolare de turism virtual Știai că există și activități extracurriculare pentru micii 
exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în 
care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim 
virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online.Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează 
alături de puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” 
într-una educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantineiTraversăm o perioadă în care 
alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la 
gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de 
a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată.Alimentația haotică 
pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe 
locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate 
și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să 
se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța 
să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te 
impresioneze și pe tine, nu? 
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Activitățile extrașcolare desfășurate online 

 

Profesor Răceanu Danubia - Ileana,                                                                               
Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

 

În această perioadă de pandemie am putut conștientiza cât de valoroase sunt activitățile 

extrașcolare de tipul excursii, concursuri, cluburi de lectură, activități de voluntariat, chiar dacă mulți 

le considerau lipsite de importanță în aplicarea programelor școlare sau în atingerea obiectivelor 

propuse în procesul instructiv – educativ. 
 

Consider că aceste activități au un rol extrem de important ajutându-i pe elevi să-și lărgească 

orizonturile, să relaționeze unii cu alții în diferite circumstanțe, să-și dezvolte personalitatea și, nu în 

ultimul rând, să lege prietenii sau să-și învingă timiditatea, depășindu-și limitele. Activitățile 

extrașcolare sunt oportune și pentru înlăturarea acelor bariere dintre elevi și profesori, deoarece prin 

intermediul lor elevii ajung să-l cunoască pe dascăl și ca om, nu doar ca profesor. 
 

În acest an școlar au lipsit excursiile, cluburile de lectură și competițiile organizate în săptămâna 

” Școala Altfel”. Chiar dacă în mediul online au fost organizate diferite activități interactive, nu au 

avut același impact asupra elevilor ca atunci când eram prezenți fizic la școală.  
 

Să nu uităm că datorită activităților extrașcolare avem prilejul să descoperim pe acei copii 

talentați la desen, literatură, muzică, pictură, capabili de performanțe sportive și nu numai. 
 

Cum omul este o ființă sociabilă ce se poate adapta la orice schimbare, am desfășurat activități 

extrașcolare și în mediul online ( jocuri, vizionarea unor filme ) și astfel copiii au participat activ, dar 

s-a simțit că erau afectați de neputința de a sta unii lângă alții, pentru că sunt de părere că acest tip de 

activități au la bază, mai presus de orice, lucrul în echipă. 
 

Activitățile extracurriculare îi ajută pe elevi să se adapteze și să fie siguri de ceea ce sunt 

capabili, menționând aici afirmația Mariei Montessori din cartea intitulată ” Descoperirea copilului 

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

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
 

Bibliografie: 
 
Cucoș, C., Pedagogie, București, Polirom, 2002. 
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Activități extrașcolare - între online și traditional 

 

Educatoare Rachieru Maria - Cristina                                                                              
G. P. P. „Primii Pași” Pitești 

 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 

de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 

constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 

extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 

variate situații de viață. 

Din nefericire, în ultimul an, elevii și preșcolarii învățământului de masă românesc nu au putut 

participa la activități extrașcolare. Însă creativitatea și devotamentul sunt cuvintele care definesc 

implicarea cadrelor didactice care au încercat să aducă un zâmbet pe chipul elevilor introducându-i 

în diverse activități extrașcolare online. 

În perioada sărbătorilor de iarnă, preșcolarii alături de părinți și de cadrele didactice au reusit 

să inițieze mai multe activități extrașcolare pe timp de pandemie. Una dintre activitățile care puteau 

fi initiațe este „Moș Crăciun vine!” care constă în pregătirea de fiecare copil implicat în proiect a unui 

cadou care poate conție haine, rechizite, jucării pentru un alt copil provenit dintr-un mediu 

defavorizat. 

„Mânuțe harnice” este o activitate care implică activ copii, inițiându-i în tainele gătitului. 

Gândul pregătirii pentru Moș Crăciun a unei gustării îi va antrena și determina să fie cât mai creativi, 

ei decorând prajitura. Conectați pe platforma Google Meet, preșcolarii și părinții vor pregăti dragul 

nostru Moș cele mai delicioase gustări. 

Pentru ziua de 24 ianuarie, o activitate mai specială poate fi „Hora online”. Copii îmbrăcați în 

costume tradiționale vor dansa în fața camerei hora față-spate cu mâinile ridicate ca într-o horă astfel 

încât pe ecranul leptopului să pară o horă adevărată. 

„Micul sportiv” promovează un stil de viață sănătos și le stârnește dragostea pentru mișcare. În 

cadrul acestei program extrașcolar pot fi initiate o multitudine de competiții de dans, șah sau 

gimnastică.  
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Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. Înv. Preșcolar - Rad Adela 

 

Pentru majoritatea, însă, școala online, chiar de la începutul pandemiei, a fost un moment dificil, 
care a provocat multă tensiune, venită pe neașteptate.  

Cadrele didactice au depus un efort dublu, pentru a studia și a utiliza noi tehnologii de învățare 
în condițiile învățării de la distanță. Ei consideră că elevii mai greu au fost monitorizați, fără contactul 
direct, fără o comunicare deschisă și liberă. Cu toate acesteea cadrele didactice impreună cu 
preșcolarii și părinții au reușit să se adapteze noii situații. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

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

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

-vizităm muzeul online 

-vizionare de emisiuni muzicale 

-diferite concursuri 

-întâlnire cu preotul online 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Cum explicăm semnificația Paștelui pe înţelesul copiilor 

 

Prof. Înv. Preş. Radu A Elena                                                                                        
Grăsiniţa cu P. P. Inocenţa Găesti 

 
 
Îmi amintesc că, în copilărie, Paştele a însemnat pentru mine mai mult obiceiul de a ciocni ouă 

roşii, iar adevărată lui semnificaţie am aflat-o abia pe la zece ani, când mi-a căzut în mâna o Biblie 
pentru copii. Contextul comunist al copilăriei mele nici nu a încurajat explicaţiile religioase. Altfel 
stau însă lucrurile cu copiii noştri, obişnuiţi să ceară şi să primească mereu lămuriri. 

Dincolo de ouă roşii şi iepuraşi de ciocolată, Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină, 
căci fără realitatea Învierii creştinismul nu ar fi decât o culegere de basme frumoase.  Sărbătorind 
Paştele în rit ortodox sau catolic, nu se poate ca cei mici să nu vadă în icoane scena crucificării, fără 
să pună întrebări despre ea. 

Este bine ca tu, adultul, să stăpâneşti cum se cuvine datele istorice 

Fie că eşti un credincios practicant, fie că eşti ateu sau agnostic, istoria Paştelui face parte din 
cultura generală de bază, iar pentru a fi capabil să răspunzi la întrebările copiilor trebuie să ştii bine 
cum s-au petrecut lucrurile. Între ziua în care sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim (duminica 
Floriilor) şi învierea din duminica pascală sunt detalii despre trădare, moarte, durere, smerenie şi 
iubire, pe care e bine să le citeşti direct din Evanghelii. 

Şapte paşi în care poţi explica conceptele creştine esenţiale 

1. Începe cu naşterea: adu-le aminte de bebeluşul Iisus pe care l-am sărbătorit la Crăciun. 

2. Explică-le că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vorbeşte-le despre scopul venirii Lui pe pământ şi cum 
doreşte să ne apropie de Dumnezeu. 

3. Introdu conceptul de păcat, potrivit cu puterea de înţelegere a copilului. Chiar şi cei mai mici fac 
diferenţa între o fapta bună şi una rea. Le poţi explică că păcatul e că un zid între om şi Dumnezeu, 
iar în vechime oamenii nu puteau să îşi ceară iertare pentru faptele lor rele fără să aducă un animal ca 
jertfă, de cele mai multe ori un miel. Hristos a luat locul mielului pentru că noi să ne putem cere 
iertare fără acel sacrificiu animal. 

4. Vorbeşte-le despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, care L-a trimis pe Iisus pe pământ să 
vindece şi să mântuiască. 

5. Explică-le că oamenii răi L-au arestat şi L-au ucis (în funcţie de vârsta copilului poţi lasă la o parte 
detaliile despre realitatea dură a crucificării). 

6. Nu uita să le spui că a treia zi a înviat, şi după puţin timp s-a înălţat la Cer. 
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7. Încheie reasigurându-i pe copii de faptul că Dumnezeu îi iubeşte, iar rostul sacrificiului Său este 
ca ei să poată primi iertare pentru faptele rele atunci când îi mustră conştiinţa. 

Cunoscând faptele, le poţi prezenta copiilor potrivit vârstei lor 

La fel cum împărţim poveştile despre reproducere şi moarte în bucăţi digerabile, vom aborda 
diferit istoria primului Paşte creştin în funcţie de vârsta copilului. 

Copiii foarte mici nu au bine definit în minte conceptul de moarte. Aşadar, când le povestim 
copiilor sub patru-cinci ani istoria Paştelui vom pune accentul pe Înviere, fără a da detalii despre 
torturile răstignirii. 

La vârsta aceasta copiii înţeleg simbolurile, fiind foarte potrivită ideea unor obiecte simbolice 
care să reprezinte momentele cheie ale săptămânii Pascale. În ouă colorate de plastic se pun mici 
simboluri care sugerează evenimentele din Biblie: o bucată de pască evreiască sau de biscuit ne duce 
cu gândul la cina cea de taină, câteva monede la trădarea lui Iuda, trei cuie mici la momentul 
crucificării, o piatră va simboliza bolovanul pus la gura mormântului, şi aşa mai departe.  

Poţi transforma activitatea chiar într-o vânătoare de ouă, sporind valenţele educative ale acestui 
joc. 
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PROIECTE EDUCATIVE ÎN ONLINE 

 
 

Prof. Radu Adriana,                                                                                                         
Liceul Teoretic “Alexandru Rosetti”- Vidra, Ilfov 

 
 
 
Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 
locale este o necesitate pentru dezvoltarea stării de bine atât a elevilor cât și a cadrelor didactice.                                                                                                                                                                                        

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.  

În practica şcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de 
parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de 
colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, 
parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele.  

Termenul de parteneriat este definit ca „asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 
de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 
multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” (Cucoș, 2009).  

Mă opresc asupra proiectului desfășurat la una din clasele a opta pe care o am în încadrare în 
acest an școlar.  Proiectul încurajează elevii să descopere pasiunea pentru matematică. De asemenea 
elevii vor conștientiza mai ușor cât de importantă este matematica în viața cotidiană.  

Elevii vor realiza materiale  care vor ilustra toate etapele proiectului. Echipa proiectului va fi 
constituită din cel puțin 8 elevi, care vor fi coordonați de un profesor.  

Etapele proiectului au fost alese și gândite timp îndelungat deoarece această clasă este formată 
din elevi care au rămas repetenți în clasa a 5 a, elevi care au nevoie de atenție specială, elevi pentru 
care am creat auxiliare curriculare, deoarece nu au avut la dispoziție nici un fel de manual școlar: 
- concurs între elevii, ”Matematica distractivă”, în care elevii vor realiza machete, desene cromatice, 
colaje, utilizând o singura figură geometrică sau un singur corp geometric- noiembrie 2020 
- 1 DECEMBRIE ȘI MATEMATICA!  

Elevii vor elabora harta țării lor, utilizând simboluri matematice - concurs ”AȘTEPTÂND 
PRIMĂVARA”, care s-a desfășurat în luna februarie, lună în care o săptămână am fost în scenariul 
verde. 

Elevii au fost destul de încântați, am creat cu ajutorul dispozitivelor digitale anumite desene, 
colaje, precum și fișe de lucru matematice (realizate de elevi cu ajutorul meu) - februarie 2021. 
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- Expoziție pentru Sărbătorile Pascale – realizarea de machete, colaje, felicitări, obiecte de decor 

– aprilie 2021. 
- ”REVISTA MATEMATICA DISTRACTIVĂ”- realizarea unei reviste cu toate activitățile 

proiectului, cu impresiile elevilor participanți la proiect , precum și propuneri pentru un nou proiect -
mai -iunie2021.  

Proiectul își propune crearea legăturii dintre noțiunile matematice și elevi, precum și încercarea 
de a pregăti elevii pentru examenul de Evaluare Națională pe care vor nu vor trebuie să îl susțină, 
scăderea ratei de abandon școlar, implicarea atât la orele de matematică, precum și la celelalte 
discipline. 
-promovarea interdisciplinarității ca mijloc de dezvoltare și stimulare a creativității elevilor, 
-dezvoltarea abilităților /competențelor digitale pentru elaborarea materialelor digitale 
-dezvoltarea abilităților de comunicare între participanți din localități, țări diferite. 

Proiectele de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, 
profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 
educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, 
relaţionare, cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-
familie-comunitate.  

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 
mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei.  

Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Școala face posibilă 
participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de 
informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia parte activă 
la soluţionarea problemelor.   

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 
succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunităţii 
se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care 
începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea 
multicauzală, experimentează abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în 
ultimul rând, socializează, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească 
experienţe personale.  
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Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt 
stabile și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte 
programe. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN PANDEMIE 
 
 

Prof. Radu Andreea Daniela 
Grădinita P. P. Nr. 29 Sibiu 

 
 

 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă, în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfăşurate în afara spaţiului educaţional al grădiniţei. Este vorba despre activităţi 
extracurriculare care se desfăşoară sub îndrumarea doamnei director şi a doamnelor educatoare. 

Întreaga activitate de coordonare a proiectelor şi programelor educative, a urmărit, în principal 
creşterea prestigiului şi  a calităţii activităţii grădiniţei noastre prin acţiunile  desfăşurate cu preşcolarii 
şi educatoarele, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar şi cu reprezentanti ai comunitatii 
locale. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, 
preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

Deoarece anul școlar a fost întrerupt de starea de urgență din cauza CORONAVIRUSULUI – 
COVID-19, activitățile extrașcolare nu s-au mai putut desfășura conform planificării, însă, cadrele 
didactice au menținut permanent legătura cu preșcolarii, îndemnându-i să desfășoare alături de părinți 
activități de ecologizare, de reciclare, etc.  

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi preşcolarii, fapt ce dovedeşte că activităţile 
realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reușit să trezească interes și o implicare activă 
a copiilor și a părinţilor. Au dobândit o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi 
viaţa. S-au format reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei.  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale;  copilul care a învăţat să 
admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 
insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare 
admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele.   

Prin modul relaxat de desfăşurare, copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă 
o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. De asemenea, această activitate duce la 
creşterea coeziunii de grup în grădiniţă prin orientarea spre munca în echipă. Copiii manifestă 
deschidere spre nou, caută soluţii la problemele care necesită rezolvare sunt mai responsabili. Copii 
și-au deprins un comportament civilizat și adecvat locului, şi-au educat răbdarea, au luat contact 
vizual cu obiectele de cult, și-au propus să fie mai buni, mai iubitori, mai prietenoși, să fie cinstiți, să 
dovedeasca că sunt buni parteneri sociali.  

În semestrul I al anului şcolar 2020-2021, cadrele didactice au urmărit ca, prin activitatea 
desfăşurată în mediul online, pe diverse platforme, în speță EDMODO, ZOOM și WHATSAPP, 
să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 
prevenire, prin optimizarea modului în care preşcolarul relaţionează cu educatoarele şi colegii.  

Informarea şi îndrumarea preşcolarilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-
educaţionale şi integrări sociale optime, s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul 
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activităţilor şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a concursurilor 
şcolare atunci când situația o va permite.  

Activităţile extracurriculare  au valorificat şi dezvoltat interesele şi aptitudinile copiilor; 
organizarea lor într-o manieră plăcută şi relaxantă valorifică benefic timpul liber al copiilor, 
contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie 
spiritul de iniţiativă; participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic 
pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; sunt caracterizate 
de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; urmăresc 
lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. 

  

557



 

Activitățile extracurriculare 
modalități de atragere și menținere a elevilor în procesul educational 

 
 

prof. înv. primar: Radu Laura Elena 
Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov 

 
 

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

 

Pentru a forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă, activitatea 
curriculară ar trebui îmbinată cu un alt gen de activități, activități care să îl pregătească pe copil pentru 
ceea ce va întâlni pe parcursul vieții. Astfel, complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de 
intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile din afara școlii sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de elev, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, elevul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația, prin activitățile extracurriculare, urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii asimilează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

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

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

Școala online a redus oferta activităților extracurriculare, însă, cadrele didactice, care dau 
dovadă de multă creativitate și ingeniozitate, au găsit soluții optime și s-au adaptat acestor provocări. 
Astfel, au fost organizate tururi virtuale ale muzeelor, monumentelor și locurilor istorice, caselor 
memoriale în care elevii au intuit și prețuit valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 
Aceste tururi au oferit elevilor prilejul de a se familiariza cu trecutul și valorile culturale și istorice 
ale neamului. Elevii au avut posibilitatea de a prezenta un obiect valoros pe care îl dețineau ei sau 
familia lor, motivând alegerea făcută. 

Excursiile au fost și ele adaptate. Elevii au primit un itinerar de excursie și li s-a trasat sarcina 
de a căuta obiective turistice, istorice și culturale de pe întreg traseul și de a nota scurte informații. 
Fiecare elev a prezentat itinerarul, iar colegii au adus completări. Acest tip de activitate a contribuit 
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la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură.  

Odată cu trecerea procesului educativ în online, elevii au avut posibilitatea de a utiliza 
calculatorul și telefonul mobil în scop constructiv, ele devenind un mijloc de informare și 
documentare, nu doar o sursă de amuzament. 

Un alt gen de activitate extracurriculară organizată în mediul online a fost legată de formarea 
siritului civic și ecologic al elevilor, prin implicarea lor directă în acțiuni care influențează într-un 
mod pozitiv mediul înconjurător. Elevii au primit sarcina de a realiza, singuri sau ajutați de părinți, 
diferite activități cu caracter ecologic și de a motiva alegerea făcută: plantare de flori în ghivece, 
plantare de pomi în grădinile proprii sau în grădinile bunicilor, construirea de căsuțe pentru păsărele, 
realizarea unor desene de tipul AȘA DA, AȘA NU și altele. 

Concursurile școlare, o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare au o importanță majoră în orientarea profesională a elevilor, facându-le cunoscute toate 
posibilitățile pe care aceștia le au. De asemenea, concursurile, în funcție de specificul lor, oferă 
elevilor posibilitatea de a-și exprima sentimente, de a-și pune în valoare aptitudini și atitudini, de a le 
întări anumite convingeri. 

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă..  

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

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care: 

• valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră placută și  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-și manifesta liber spiritul de inițiativă; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism și umor; 
• crează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților. 
       
Bibliografie: 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr.1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului   primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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APOLLOdor                                                                                                                  
Exemple de integrare a aplicatiilor în activitățile de învățare. 

 
Prof. înv. primar Radu Marioara                                                                                 

Colegiul National Constantin Cantacuzino, Târgoviște 

 
Interdisciplinaritatea are avantajul de a permite schimburi de ordin conceptual și metodologic, 

utilizarea unui limbaj comun, percepute ca un joc prin care elevul acumulează informații, descoperă 
aptitudini, își formează deprinderi de muncă și de viață. 

Am ales să va împărtășesc o experiență frumoasă ce ne-a plăcut foarte mult. O predare bazata 
pe probleme reale, temă informatică, aplicată, dar si de creare de produse. Transdisciplinare, 
activitatile s-au bazat atat pe consolidarea competentelor de CLR si MEM, cât si pe dobândire de noi 
informatii la OPTIONAL sau formarea si dezvoltarea personalitatii umane DP. 

Totul a pornit de la lectura ,,Cartea cu Apolodor,, Gellu Naum ,, 

Lectura ne-a inspirat, ne-a provocat…așa că nu mi-a fost greu să proiectez următoarele 
activități, corelând CLR-LECTURA + OPTIONAL + MATEMATICA SI EXPLORAREA 
MEDIULUI + AVAP + DP 

CLR- Lectură-  

• Citim lectura ,,Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum. Urmărim etapele studierii unei lecturi: 
vocabular, personaje, mesaj, descrieri hazlii ,,Mi-a placut….as vrea sa fiu ca…cel mai frumos a fost 
că…. 

• Continuam lectura. Identificăm personaje, le descriem, le creionam 
• Fișă pentru verificarea întelegerii textului, explozia stelară, ABC lecției… 
• Astăzi, corelam continutul cu cel de la ora de comunicare, descrierea unei personaj 

APOLODOR. Aici am utilizat aplicația padlet pentru a stoca și verifica rapid, conținutul scris de către 
elevi. Au descris personajul APOLODOR, aratând trăsături fizice, morale, pasiuni. 

• https://padlet.com/radum1/qdddwc9j7ustw5dh 
• Identificarea termenilor de astronomie; 
• identificea cuvintelor necunoscute; dictionar online 

AVAP- Tehnici diverse 

• Personalizarea navetei proprii, utilizând cardurile SPACE 4D+ 
• Decupare, asamblare – Crearea unui ROVER 

MEM- Probleme, Unități de măsură  

• Elevii au refăcut traseul lui Apolodor, au urmarit harta, au identificat zonele geografice  
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• Au creat și rezolvat probleme bazate pe unități de măsură 
• Fisa de lucru pe tema expeditiei APOLLO 11, cu sarcini specific EN 
• Discutii cu privire la elemente stiintifice solul lunar, gravitatia, capsula… 

OPTIONAL Noi si CERUL- Statii spațiale, rovere, rachete- nava APOLLO 11 

•  Vizionarea filmului a fost urmata de explicarea unor termeni ca: aselenizare, tipul 
computerului de bord,capsulă, stație spațială, … 

• Au citit despre singurul cosmonaut roman care a ajuns in spatiu, Dumitru Prunariu 
• Lucruri inedite despre explorarea spatiului 
• Elevii au vizualizat cu ajutorul aplicatiei SPACE 4D+ navele, desprinderea capsulelor… 

APOLLO11, VOSTOK 1, SOYUZ, 
• https://youtu.be/o413DrW2FWQ 

 

 

 
APLICATII: 

• SPACE 4D+ 
• dictionar on line 
• whatsapp 
• YOUTUBE   
• quik 
• https://padlet.com/radum1/qdddwc9j7ustw5dh 
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Activitățile școlare într-o școală ... altfel! 

 
Prof. Radu Nicoleta                                                                                                         

Colegiul ‘‘Spiru Haret’’ Ploiești 

 
Cele mai importante misiuni ale unei activități extrașcolare sunt acelea de a-l implica pe copil, 

de a-l face parte a planului, a proiectului, de a identifica și cultiva corespondența dintre aptitudini, 
talente și cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea creativității. Odată implicat, cu 
mintea și cu inima, cu siguranță această implicare va avea un rol esențial în formarea personalității 
lui. 

Educația unui copil se realizează atât într-un cadru formal, cât și într-unul informal, așa cum 
sunt activitățile extrașcolare. Acesta este un adevăr care este valabil chiar și într-o perioadă pe care o 
putem numi ‘‘altfel’’. Este vorba, desigur, de perioada pandemiei care a afectat procesul de educație 
începând cu luna martie a anului 2020.  

Perioada de adaptare a fost sau putem spune că este una dificilă, dar lucrurile s-au urnit pentru 
mulți dintre colegii profesori. Ne-am adaptat, ne-am ‘‘updatat’’, ne-am perfecționat în privința 
mijloacelor tehnice pe care le putem utiliza în activitățile cu copiii. 

Lecțiile au fost adaptate, folosind prezentările, filmele didactice, evaluarea a fost și ea adusă în 
sfera noilor mijloace tehnice. Eu pot da exemplul disciplinei Istorie, disciplină pe care o predau atât 
la gimnaziu, cât și la liceu. Am folosit pentru evaluare atât Quizz, cât și testele făcute în Google Forms 
sau LearningApps.  

Dacă aceste activități au fost posibile, putând să intuim calea pe care trebuie să o urmăm, nu 
același lucru se poate afirma despre desfășurarea unor activități extrașcolare. Aici lucrurile au pornit 
mai greu, dar apoi lucrurile au început să progreseze. 

Pentru copiii de clasele de gimnaziu am venit cu o serie de propuneri. 

Participarea la concerte organizate de Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti (toate 
concertele sunt transmise integral live pe platforma Virtual Concert Hall. Copiii au putut achiziționa 
bilete virtuale accesând: https://virtualconcerthall.ro/produs/bilet-virtual-transmisie-live-concert-
simfonic-15-aprilie-2021-stagiunea-68/) 

Vizionarea de filme sau spectacole înregistrate, jocuri interactive, treasure hunting, participarea 
la cursuri online organizate de Palatul Copiilor Ploiești, pe diferite platforme online au fost alte 
activități propuse pentru copiii de gimnaziu. 

Pentru copiii de liceu am venit cu o serie de propuneri, mai ales că unii dintre ei urmează să își 
aleagă un alt drum, aflându-se la finalul liceului. Aceste activități au presupus întâlniri pe Meet cu 
reprezentanți ai Universităților pentru prezentarea facultăților, dar și pentru participarea la pregătiri 
pentru admitere (Pentru participarea la pregătire elevii au trebuit să se înscrie completând 
formularul:  http://bit.ly/upbpregatireinfo -Universitatea POLITEHNICA din București; un alt 
program. „Fii student URA pentru o lună”. 

Având în vedere perioada curentă, toate activitățile s-au desfășurat online, astfel încât cursurile, 
seminarele, workshop-urile și dezbaterile au putut fi accesate de elevii de liceu conform calendarului 
din link. Proiectul s-a adresat elevilor de clasa a XI-a și a XII-a.  
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Proiectul și-a propus să susţină elevii în procesul alegerii informate privind cariera, dar şi să 
stimuleze performanţa şcolară în scopul atingerii obiectivelor personale şi profesionale  

https://bit.ly/2PNnZG8.) 

Încurajarea participării la cursuri de dezvoltare personală a fost o altă formă prin care copiii să 
participle la activități extrașcolare. Copiii au fost îndemnați să se îndrepte către sporturile sau 
domeniile pentru care manifestă afinitate. Astfel, au mers către cursuri de arbitraj la diferite sporturi, 
în această perioadă făcându-se pregătirea teoretică, online. De asemenea, s-au înscris la cursuri 
organizate(partea teoretică la cursuri organizate de aerodromul din Strejnic -   

 https://www.aeroclubulromaniei.ro/page/sca-cursuri-oferite. 

Așadar, activitățile extrașcolare, desi nu s-au desfășurat în grup sau direct au răspuns nevoilor 
de dezvoltare personală a copiilor și în ele copiii a găsit un sprijin important. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                      
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 
 

Profesor învățământ preșcolar - RADU SOLTANA 
Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” 

 
 
Creșterea implicării părinților în activitățile școlii pe timpul pandemiei este o bună practică de 

care țin seama sau ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un 
factor important pe care îl vom explica în alte două livrabile este, legat de creșterea implicării 
părinților în activitățile școlii – comunicarea acestora cu școala și diversele perspective teoretice - și 
de aici și practice, pe care le presupune comunicarea interumană.  

De cele mai multe ori, părintii asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru 
dezvoltarea unei relatii mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de 
educatia copiilor. Dezintersul părintilor poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de 
curs. Profesorul/ învătătorul / educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situatia pe 
care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viată al acestuia.Fără implicarea și ajutorul 
părintilor, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătătii performanta și 
modul de lucru. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Deși părintii consideră că ei știu ceea ce este bine,pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite optiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obtină ceva din ceea 
ce eiîși propun. Părintii care au luat parte la activitătile extrașcolare și-au manifestat interesul și 
aprobarea fată de educația oferită de școală în general. 

Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părintii, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 
asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite 
cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 
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Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune.  

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru 
că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se 
implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 

Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți 
părinții extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor 
evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele 
educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția 
educațională și, împreună cu factorii de conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților 
locale să găsească cele mai bune căi și mijloace pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute 
în domeniul educației incluzive. 

 

Bibliografie selectivă: 

- Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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Activitățile extrașcolare – între online și tradițional! 

 

Profesor Înv. Preșcolar, Răducan Venuța Grațiela 

 
 

Educatorul în era digitală trebuie să fie capabil să-și adapteze practicile de instruire la nevoile 
copiilor, să răspundă pozitiv noilor tehnologii pentru comunicarea cu preșcolarii, să combine 
tehnologia cu metodele tradiționale pedagogice, să colaboreze pentru asigurarea fiecărui preșcolar la 
educație, implicit în activitățile online.  

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă chiar și susținute în mediul 
online. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se 
supun de bunăvoie regulilor, asumându-si responsablități. Succesul activităţilor extraşcolare depinde 
de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a 
activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru 
activitatea desfăşurată.  

Dorind modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ, trebuie să îmbinăm 
activităţile şcolare cu activităţile extraşcolare. Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile 
extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere 
şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, concursuri, care, prin specificul lor, 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei. 

După un an în care preșcolarii au intrat în sala de grădiniță foarte puțin (restul orelor fiind 
online), am realizat curcubeul „ Totul va fi bine!”. Unii preșcolari au pictat, alții au desenat sau au 
decupat hârtie colorată și au lipit curcubeul. Posterele realizate au fost lipite în locuri vizibile pentru 
a fi privite și de alți oameni. 

Serbările susţinute cu ocazia unor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii 
în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri 
de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, s-au îmbrăcat în costume populare, oferind 
astfel un strop de tradiţie, au interpretat roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul 
lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

O altă activitate extrașcolară, s-a desfășurat  în aer liber construind un om de zăpadă. Preșcolarii 
și-au dovedit măiestria în a însufleți bulgări mai mici sau mai mari de zăpadă, au conștientizat că 
sportul și activitățile în aer liber, se pot împleti frumos cu creativitatea, dezvoltarea armonioasă a 
personalității, valorizarea efectelor pozitive ale educației fizice. Omul de Zăpadă, a fost rostogolit, 
îmbrăcat și însuflețit, de către fiecare copil în parte. Și-au revăzut personajele create, într-un material 
video, au recitat poezii, au cântat, au spus ghicitori, împărtășind liber părerile şi impresiile personale 
asupra temei propuse. 

566



O altă activitate extrașcolară online, s-a desfășurat sub îndemnul ,,  Planeta albastră să rămână 
vie! ” , a fost cea de ecologizare în curtea și pe lângă domicilul fiecărui copil. Din pet-urile adunate 
au realizat „mascota” plasticului pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolelor provocate de 
poluarea cu materiale plastice. Fiecare copil împreună cu un părinte/bunic au realizat „Un mesaj 
Pământului!” – prin posterele realizate.  Preșcolarii au câștigat o zi frumoasă petrecută cu părinții sau 
bunicii, în aer liber, iubind și ocrotind natura.  

Atelierul Cutiuța Magică. Copiilor le place mult să coloreze și să picteze. Dacă pot face acest 
lucru într-un atelier organizat, pe cutiuțe fistichii pe care mai apoi le pot folosi, activitatea devine cu 
atât mai interesantă. După ce se distrează colorându-le, decorându-le cu multă imaginație, cutiuțele 
devin locul unde copiii își pun bănuții strânși sau bijuteriile gingașe. 

Atelierul Micii Decoratori. Au avut ca sarcină de lucru să facă o drumeție în natură pentru a 
observa culorile, dar și pentru a strânge pietre ușoare cu forme variate pe care să le putem picta. Le-
au pictat cu ajutorul unui tutorial, creat pe grupul de whatsapp. Pictura pe pietre pentru copii este o 
terapie artistică fascinantă, ca urmare a creării unor aranjamente pentru grădină/casă excelente.  

Paştele fiind cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii a fost marcată prin diferite activităţi 
organizate în mediul online. Obiectivele urmărite au fost ca copiii să manifeste interes faţă de tradiţiile 
românilor, să cunoască însemnătatea sărbătorii Pascale, să dobândească cunoştinţe noi. Cu dăruire și 
simț creștin, preșcolarii ajutați de părinți și îndrumați de către cadrele didactice au colaborat în 
vederea obținerii unor lucrări artistico-plastice originale și decoruri pascale deosebite (ouă, felicitări,  
picturi pe sticlă ), toate acestea fiind apreciate de către colegi, părinți, preot, educatoare.  

O altă activitate online i‑a adus pe micii preşcolari să își dovedească talentul prin vopsirea 
ouălor şi decorarea acestora cu multă migală şi entuziasm. Fiecare copil împreună cu mama/bunica 
au vopsit ouă în diferite culori şi le‑au decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, după cum i‑a 
condus imaginaţia.  
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Activități (online) extrașcolare ale copiilor                                                             
desfășurate în colaborare cu părinții 

 

Prof.înv.preșc. Răducu Alina                                                                                         
G. P. N. Căpățânești, Buzău 

 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă).  

Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a 
crea şi de a organiza activităţi educative stimulative.  

Această perioadă dificilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația 
curentă. O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online.   

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri 
de resurse: Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, 
Google Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și 
accesul e gratuit).  

Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea sau resurse deja 
existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 
lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 
fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul 
copiilor. Consider că părinți au petrecut timp de calitate cu copii lor prin intermediu activităților 
desfășurate împreună 

Cu sprijinul și colaborarea familiilor copiilor, am reușit să transmitem informații necesare 
desfășurării activităților din online, copiii fiind dependenți de un adult pentru a putea primi corect 
cerința activităților.  

 
Din activitățile noastre din pandemie: 
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Activitățile extrașcolare online 

 

Rădulescu Delia Ileana,                                                                                                
Grădinița cu PP „Voiniceii”, Craiova 

 

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

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă 
și urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite domenii, atrag individul 
la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi eficient, contribuind la formarea personalităţii 
acestuia. În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. În cadrul acestor activități, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea și să-i 
pregătească pentru startul în viață. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Activitățile extrașcolare online sunt gândite special să dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine a copiilor, într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lor. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, copiii trebuie să 
se mențină într-o învățare continua, să se mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici să descopere într-
un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează. 

Putem enumera câteva dintre activitățile extrașcolare ce pot fi realizate online: 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Copiii sunt pasionați de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii, Ei pun tot soiul de 
întrebări despre Univers și despre planeta noastră. Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață 
aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru 
copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii 
continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copiilor, precum sunt științele. Dacă cele din 
urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează 
empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 
înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  

Putem improviza un loc special pentru creație acasă și să oferim copiilor șansa să evadeze în 
natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. În acest fel, copiii au 
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șansa de a învăța să se exprime în orice formă artisticăl i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui 
profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori 
un actor care va face furori pe scena comediei.  

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori, copiii își îmbogățesc cunoștințele 
despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem 
alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis 
porțile” în această perioadă, în online. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE                                                              

ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 

Prof. Răduțoiu Amira 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova 

 
 

 
Activitățile extracurriculare și-au făcut prima oară apariția în colegiile americane în secolul al 

XIX-lea. Încă de atunci, erau foarte apreciate de către elevi, aceștia descoperind în ele un fel de 
„laborator” în care își dezvoltau abilităţile practice și profesionale.  

Primele activități extracurriculare au fost organizate sub forma unor societăţi studenţești literare 
(care au avut rădăcini în secolul trecut la Harvard și Yale), cluburi de dezbateri, iar de la mijlocul 
secolului, sub formă de frăţii. Studenţii, de asemenea, au iniţiat și organizat programele de sport din 
campusurile universitare americane.  

Societăţile literare au fost în declin la începutul secolului al XX-lea, iar unii educatori au 
considerat că activităţile extracurriculare sunt cele care distrag atenția studenţilor de la 
responsabilităţile lor curriculare și ar fi indicat ca ele să fie mai puțin practicate. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt:   
   Funcţia socială a activităţilor extracurriculare este confirmată de asigurarea unui cadru de 

manifestare optim interrelaţionării, dezvoltării abilităţilor de muncă în echipă, ideii de apartenenţă la 
un grup, formării educabilului ca cetăţean       activ-participativ, abilităţi cerute individului de către 
societatea contemporană. Se asigură astfel, renunţarea la un şablon al modelului de elev, în favoarea 
cerinţei prioritare de a-i pune pe elevi „în contact cu realitatea”, astfel încât, fiecare dintre ei „să fie 
liber să-şi dezvolte gândirea proprie şi valorile şi în care, să fie stimulate răspunsurile creative la 
realitate” 

   Funcţia culturală a activităţilor extracurriculare se realizează prin vehicularea unor valori 
ale educaţiei axiologice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Diversele tipuri de activităţi 
extracurriculare sunt centrate pe formarea şi dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii 
elevului.   
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   Funcţia economică a activităţilor extracurriculare se manifestă atât prin pregătirea şi 
perfecţionarea educabilului, ca viitoare forţă de muncă creatoare, dar şi prin valorificarea 
potenţialului educabilului, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice într-o ţară.   

Organizarea activităților extracurriculare pornește de la aplicarea unor instrumente care 
urmăresc identificarea nevoilor elevilor. În funcție de aceste nevoi se aleg apoi activitățile cele mai 
potrivite, se realizează și în final se analizează beneficiile obținute.  Analiza beneficiilor obținute în 
urma realizării acestor activități este o etapă foarte importantă, dar de multe ori ignorată de cadrele 
didactice organizatoare. Analiza beneficiilor oferă posibilitatea stabilirii unor concluzii, identificării 
punctelor forte și a problemelor care au fost întâmpinate în realizarea activităților extracurriculare.  

Educaţia reprezintă un domeniu prioritar pentru orice ţară. Investiţiile în educaţie sunt 
indicatorul cel mai grăitor pentru cât de responsabili suntem ca societate şi nu trebuie lăsate doar pe 
seama sistemului public. Fiecare dintre noi – cetăţeni, instituţii sau organizaţii neguvernamentale – 
putem face câte ceva pentru a susţine educaţia şi pentru a ne pregăti mai bine copiii pentru viaţă, în 
contextul societăţii dinamice în care cresc. 

Ce înseamnă concret această implicare? Şi cum poate digitalizarea să facă o diferenţă? În 
România există deja proiecte care îşi propun să ofere şcolilor kituri de instrumente care să asigure 
integrarea mediilor digitale în curriculum şi învăţarea de zi cu zi, precum şi proiecte pilot care permit 
utilizarea aplicaţiilor şi tabletelor în clasă. O altă arie de acţiune vizează digitalizarea unor documente 
scrise şi realizarea bibliotecilor virtuale. 

Protecţia mediului nu mai poate fi privită drept un lucru opţional. Nu ne putem dezvolta în 
dezacord cu nevoile conservării resurselor şi a unui mediu natural, curat şi sănătos. A ignora mediul 
înseamnă să închidem ochii la lipsa garanţiei unui viitor sigur şi sănătos. Din fericire, vorbim despre 
un domeniu în care schimbările de atitudine dau roade – reducerea consumului de resurse înseamnă 
beneficii economice, iar optarea pentru mijloace de transport alternativ reduce poluarea. 

Şi mediul online poate contribui semnificativ la schimbare. Într-o epocă a digitalizării, vedem 
deja hărţi digitale dedicate protecţiei mediului, instrumente digitale de monitorizare a amprentei de 
carbon însoţite de obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicaţii mobile pentru 
reducerea consumului de energie sau aplicaţii digitale dedicate ecosistemelor din România.  

În epoca vitezei şi a progreselor accelerate putem avea senzaţia că societatea se dezvoltă, 
nediferenţiat, în acelaşi ritm şi că toţi membrii unei comunităţi profită în acelaşi mod. Disparităţile 
dintre comunităţi la capitolul dezvoltare economică sunt, însă, un semnal de alarmă la care putem 
răspunde cu soluţii şi programe concrete. Mediul digital ne oferă deja exemple – există aplicaţii M2M 
care oferă soluţii pentru managementul reţelelor de distribuţie şi aprovizionare cu apă, inclusiv soluţii 
de contorizare inteligentă a distribuţiei apei potabile către locuitori. 

O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 
alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor. În școala noastră această provocare a venit 
în luna martie, când toate orele au urmat a se desfășura online.  

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună 
în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația 
nou creată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, 
care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate 
de către cei mai mulți elevi. Așadar, și noi am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea 
online.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: 
G Suite for Education. (Google Classroom), Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, 
EasyClass, ClassDojo. Varianta aleasă a fost G Suite for Education. Cu aplicațiile din pachetul G 
Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga școală. Pachetul 
G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de predare, 
învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și 
administrativă. Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai 
bune aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente 
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digitale de predare și învățare care transformă actul educațional într-o experiență interactivă și 
interesantă.   

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

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE                             
INTRE ON LINE SI TRADITIONAL 

 

GRADINITA PARTICULARA CU P. P. "CASUTA VEVERITELOR" BACAU   
Prof înv. preșc. RAFIROIU VIORICA 

 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

  
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

  
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice  
 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cu toti cunoastem importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de 
ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile on line de programare, unde nu au nevoie de 
cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de instructorii tineri și experimentați în cadrul 
sesiunilor LIVE săptămânale, copiii vor crea, interpreta și edita codul text al propriilor programe și 
jocuri.  Treptat, elevii încep să descopere principiile programării, urmând ca odată cu parcurgerea 
mai multor semestre să ajungă la promovări avansate de programare și la cunoașterea limbajelor de 
programare populare în industrie. Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar 
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și în vacanțe, există și tabere urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde 
îmbină distracția cu educația.  

 
2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

  
De aceea e important să-i oferi copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 

i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

  
În acest fel, putem oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 

potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Cursuri de graphic design 
Putem ajuta copiii să descopere viața de graphic designer la diferite cursuri interactive și de 

profil, unde poate învăța să creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de cool 
precum lumea lui.     

  
Pentru că dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, fiind fascinat de cele două 

lumi, copilul tău poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare unui graphic designer 
în această perioadă de distanțare socială. 

  
3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrem sa-i ajutam pe copii să-
și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc dar și despre alte civilizații din ziua 
de azi sau unele antice, putem alege să vizitam în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

  
Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de copil 

un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

  
4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

 În cazul în care preferam ceva mai convențional, putem să ne descărcam aplicații pe calculator 
sau tabletă pentru ca copilul să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de clasicele 
cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate (spaniolă, 
italiană, japoneză).  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 

 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 
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Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

  
Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 

copilul care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 
6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți 

Dacă în ceea ce privește cursurile de programare activitatea poate continua în mediul online, 
programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care copilul are acces la materialele necesare și 
învață manual tot ce ține de robotică. 

Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 
cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este 
important să știe cum să o folosească în mod inteligent.  

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. Sună bine când 
copilul tău își consumă energia cu ceva constructiv, nu?  

  
7. Cursuri de improvizație pentru copii 
 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

  
Cum îl ajută pe copil  astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin exerciții de vorbire 

și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să 
rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare 
și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

 
8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  

Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru 
cercuri de ecoturism sau ecologie. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  
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9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului mult mai complexă. 

  
Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 

mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său.  
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Activitățile extrașcolare în pandemie 
 
 

Prof. Raluca Radu 
Grădinița P. P. Nr. 25 Timișoara 

 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 

când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles.  

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

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

 
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

 Exemple de activitități extrașcolare online 
Ateliere creative online de arte frumoase- Artele frumoase sunt valoroase în viața copilului, 

acestea îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

Activități extrașcolare de turism virtual- ajută copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, astfel se pot 
alege tururi în regim virtual a unor muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online prin care copilul să exploreze un muzeu nou sau o grădină zoological. Aceasta 
este o activitate online interactive. 
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Cursuri și ateliere de gătit- reprezintă o ocazie excelentă de a descoperi arta culinară. Traversăm 
o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor 
necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie, prin care 
copilul își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de 
nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu 
ingredientele.  

Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans – foarte potrivite mai ales în această 
perioadă de pandemie, ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de mic, să crească 
armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce înseamnă o 
competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în potențialul său.  

Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilități pe care aceștia le au. Concursurile, olimpiadele școlare pot 
oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să 
obțină rezultate mai bune la școală. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de inițiativă al 
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și 
va asimila mult mai ușor toate cunoștințele.  

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei, posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a 
aptitudinilor. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 
 
 
 

prof. înv. primar Ranta Mariana Monica 
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan 

 
 

 
Așa cum bine observăm viața noastră s-a schimbat de mai bine de un an. Ne luptăm cu un 

dușman invizibil zi de zi și în același timp încercăm să ne lăsăm cât mai puțin influențați de aceste 
schimbări. 

 
Rolul cadrului didactic a fost important mereu, însă acum, pe umerii lui, s-au așezat și mai 

multe responsabilități. Pe lângă actul didactic, dascălul a asigurat mereu starea de bine a elevului, 
însă acum acest lucru a devenit și mai important. Și aici un rol important îl au activitățile extrașcolare 
realizate. 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală.  

 
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

 
Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 
În pandemie activitățile extrașcolare au fost mai greu de realizat, dar nu imposibil. Vizitele la 

muzee, excursiile, drumețiile realizate prin prezența fizică au fost înlocuite cu navigarea virtuală, pe 
internet. De asemenea cei mici și-au exprimat mereu dragostea pentru frumos, mediu înconjurător, 
artă sub toate formele ei și de aceea au realizat acasă activități culinare, au plantat copăcei, au realizat 
experimente, au pictat, au construit, au ajutat în gospodării. 

 
Am să vă prezint în continuare câteva imagini cu elevi de la clasa mea pregătitoare, care au 

realizat diferite activități în această vacanță de primăvară: 
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În acest an școlar am avut activități extrașcolare legate de toate evenimentele importante: 

Crăciun, Mihai Eminescu, Z.I.C.I, Mărțișor și Ziua Mamei, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, etc. Este 
foarte important să îmbinăm activitatea școlară cu cea extrașcolară. Un rol important îl au, de 
aemenea, părinții, care ne sprijină și ne ajută în realizarea tuturor activităților extrașcolare. 

Concluzia este că putem face lucruri foarte frumoase și în pandemie, trebuie doar să vrem, să 
fim creativi și rezultatele vor fi peste măsura așteptărilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE                                                     
”Sărbătoarea Paștelui” 

 
Prof. înv. prim. Râpianu Raluca 

 

An școlar 2020-2021 / CLASA: I, a III-a și a IV 

Nr. 

Crt. 

Titlul 
activităţii 

 

Tipul 
activităţii 

 

Obiective 
urmărite 

 

Modalități de 
realizare 

Partici 
panţi Coordonatori 

Instituţii 
partenere  

 

Alte 
precizări 

1. 

”Toată țara 
așteaptă 
Paștele…„ 

Modul în 
care se 
sărbătoresc 
Paștele în 
diferite 
regiuni ale 
țării 

Educație 
pentru 
societate 

Să cunoască 
faptul că în 
fiecare regiune 
a țării sunt 
sărbătorite 
Sfintele Paști. 

Să cunoască 
diferite 
obiceiuri și 
tradiții de 
Paște din zona 
în care 
locuiesc. 

Filmulete cu 
diferite obiceiuri 
de Paște din 
toate zonele țării 

 

Tur virtual 
muzeu 

Clasa I, 
a III-a 
și  

a IV-a 

Râpianu 
Raluca-Elena 

Muzeul de 
etnografie 

Brașov 

 

2 

”Primul meu 
ou 
încondeiat 
de mine” 

Cum 
încondeiau 
bunicii 
noștri ouăle 
pentru 
Paște-
Vopsim ouă  

Educație 
pentru 
artă 

 

Să cunoască 
modul în care 
se încondeiau 
ouăle în trecut. 

Să cunoască 
faptul că 
putem vopsi 
ouăle cu 
diferite culori 
obținute din 
materiale 
naturale. 

Filmulete cu 
diferite moduri 
de a 
încondeia/vopsi 
ouăle. 

Demonstrație 
practică de 
încondeiere a 
ouălelor din 
partea unei 
personae 
specializate. 

Clasa I, 
a III-a 
și  

a IV-a 

Râpianu 
Raluca-Elena 

Muzeul 
ouălelor 

Încondeiat
e 

”Lucia 
Condrea” 

 

3 

”Și în satul 
meu se 
sărbătorește 
Paștele” 

 

Educație  

religioas
ă 

 

Să 
conștientizeze 
importanța 
sărbătoriri 
Paștelui din 
punct de 
vedere religios 

Vizită virtuală 
la biserică 

Clasa I, 
a III-a 
și  

a IV-a 

Râpianu 
Raluca-Elena 

 Profesorul de 
religie 

Biserica 
din satul 
Băcel 

 

4 

”Îl așteptăm 
pe Iepurașul 
de Paște” 

Educație 
pentru 
artă 

 

Recital de 
poezii online. 

Videoconferință Clasa I, 
a III-a 
și  

a IV-a 

Râpianu 
Raluca-Elena 

  

 

583



 

Poezie în pandemie 

 

Prof. RARINCA GEORGETA                                                                                  
LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU,                                                          

CLUJ-NAPOCA, CLUJ 

 

Organizarea Festivalului Online de Poezie “Be a Poet! Be a Poem!” în limbile engleză și 
franceză pentru elevi de gimnaziu și liceu și cadrele didactice a constituit un proiect școlar inedit în 
anul pandemiei 2020-2021. 

După cum este relevat de către obiectivele de învăţare, un proiect școlar are potenţialul de a 
dezvolta la elevi nu numai toate aspectele ce au legătură cu creativitatea, dar de asemenea diferite 
aptitudini personale şi sociale. Pentru a culege roadele, educaţia formală trebuie să fie completată de 
activități extracurriculare.  

Organizarea unui proiect școlar pare a fi o cale bună de urmat pentru a dezvolta la elevi un 
sentiment de apartenență la o comunitate mai largă şi de a promova educaţia artistică în şcoli prin 
organizarea unui act artistic.  

 

Festivalul de poezie online a fost o ocazie unică, atât pentru elevi cât și pentru profesorii lor, să 
își afirme talentul literar. Acest festival are ca scop promovarea poeziei și a noilor talente literare, 
stimularea valorilor universale exprimate prin cuvânt, încurajarea folosirii limbilor de circulație 
internațională în procesul de scriere creativă.  

Acesta a avut loc în luna martie, elevii având oportunitatea de a participa la un concurs online 
de poezie.  

Obiectivele festivalului online de poezie au fost următoarele: 

• Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare 
personală.  

• Promovarea dialogului și educației interculturale, stimularea creativității elevilor și cadrelor 
didactice înzestrate cu talent literar, 

• Realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă, 
• Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă în limbile engleză și franceză. 

Festivalul de poezie online s-a adresat elevilor de gimnaziu și cadrelor didactice cu preocupări 
literare. Pentru a nu îngrădi imaginația și creativitatea, concursul nu dispune de o temă dată, aceasta 
fiind la alegerea participanților, care s-au exprimat liber și fluent. 
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DESFASURATE ONLINE 

 
 
 

Prof. RASU IULIA 
SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI, NEAMT 

 
 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor.În 

şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. Astfel, activităţiile 
extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite 
înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

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

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

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: Acestea cultiva o gândire 
independenta, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul 
de rezolvare şi posibilitatea de a critica constructiv. Obiectivele instructiv – educative trebuie să 
primeze, dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de 
relaxare.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

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

Dar cum toata scoala s-a mutat exclusiv în online în această perioadă, tot ce stiam noi despre 
activitatlei extrascolare in real s-a mutat in virtual. Activitatile trebuie să mențină dezvoltarea copiilor, 
iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  
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Iata cateva tipuri de activitati pe care le putem desfasura online: 
 
Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Se pot constitui cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități 

extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala 
primară. Profesorii de stiinte si nu numai le pot prezenta elevior diverse experimente, diverse 
informatii stiintifice de tipul Stiati ca…?  la care copiii sa participe online. 

 
Ateliere creative de arte frumoase, handmade, hand-crafting. 
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului la fel cum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.  
Putem descoperi un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena 
comediei. In cadrul Scolii Altfel 

 
Turismul virtual.  
Dacă vrei să-i ajuți pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, 

dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de elevi 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă! 

Ca profesor de limba engleza la gimnaziu, am folosit acest ”turism virtual” in cadrul 
programului Scoala  Altfel. Astfel, am vizionat impreuna cu elevii diverse video-uri cu atracti 
turistice si orase importante dn UK, in special despre Londra, iar la finalul activitatii elevii si-
au impartasit impresiile despre aceast calatorie, ce i-a impresionat, ce locuri/atractii turistice 
si-ar dori si ei sa viziteze in realitate intr-o buna zi, ce informatii noi pe care poate n le stiau au 
avut ocazia sa afle. 

 
Atelierul de gătit, perfect pentru aceasta perioada. 
Elevii pot gati acasa diverse retete cu mancare sanatoasa sau pot prezenta ceea e ananca ei intr-

o zi/mesele zilei; ei pot face filmulete in timpul petrecut gatind sau cu mesele zilei le pot posta apoi 
pe platforma de lucru a scolii si le pot prezenta colegilor. 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  
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ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
 

PROF. RAȚIU LAVINIA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DACIA” ORADEA 

 
 
 
Activitățile extracurriculare pot fi mutate și în online. La fel ca înainte și  în această perioadă 

ele urmăresc să mențină dezvoltarea armonioasă copiilor, aceștia descoperind într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Activitățile extrașcolare au un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cadrul acestor activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și 
dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în cadrul activitatilor școlare. 
Activitățile extrașcolare și extracurriculare se pot organiza și în mediul online printr-o adaptare 
creativă, interactivă, o regândire a activitaților tradiționale și transformarea lor în întalniri online 
interesante cu impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

In această peroioada profesorii au fost puși în fața dificilului moment de a proiecta activitați 
extrașcolare în cadrul săptamânii ,,Școala altfel”. Profesorii școlii noastre au conceput și regandit 
activități pe diferite teme: educație sanitară, alimentație sănatoasă, educație ecologică, educație 
culturală etc., prin care elevii au fost nevoiti să părasească lumea virtuală să realizeze diferite sarcini 
acasă implicând uneori parinții , frații și alți membrii din familie pentru ca apoi să prezinte rezulatele 
muncii lor, să împărtășească impresii să sintetizeze informații, să dezbată, să argumenteze  într-o 
manieră interactivă și distractivă. Exemple de activitați extrașcolare în online : 

- Vizitele virtuale la muzee internationale care și-au deschis porțile în online, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale etc 

In cadrul călatoriilor virtuale copiii pot acumula cunoștințe prin diferite tehnici distractive și 
interactive, dar și prin vizitarea diverselor muzee tematice, concepute special pentru ei. Acest tip de  
instituții pot inspira copiii să descopere lumea fascinantă, de la fosile  la epoca rachetelor spațiale, de 
la ruinele unor orașe demult apuse la marile metropole ale lumii, asfel copiii  își vor îmbogăți 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice.  

Explorarea virtuală a unei gradini zoologice sau botanice se poate transforma  într-o activitate  
educativă care să stârnească curiozitatea și interesul față de lumea înconjuratoare. 

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

- Teatru cu varianta online- oferă modele și tipare pentru situații de viață complexe, iar copiii 
sunt cei mai vulnerabili atunci cand e vorba de preluarea unor modele specifice societații în care 
trăim, astfel contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalitalii lor. Cei timizi se vor simți mai în 
largul lor regăsindu -se în personaje care le insufla idei și concepte apropiate de gusturile lor. 

Sărbatorirea unor zile cum ar fi: Ziua mondială a  apei,  Ziua pămantului, Ziua pasărilor și a 
arborilor, prin pregătirea și prezentarea unor referate, prezentări power point, filmulețe pe aceste 
teme în care pot fi implicați un număr mare de elevi. 

 
- Utilizarea platformelor educaționale completează educația tradițională și întaresc procesul 

de învățare astfel copii vor asocia munca cu calculatorul.Sunt accesibile, stimulează munca și 
comunicarea. 

587



- Activitațile extrașcolare fie online fie tradiționale  au rolul de a dezvolta competențele sociale, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori)  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE                                                                            
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Răveanu Monica, Georgescu Marilena-Camelia 
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

 
Activitățile extrașcolare sunt activitățile desfășurate în afara orelor de curs, atât în școală, cât și 

în afara ei și contribuie la formarea personalității copiilor.  
 
Beneficiile activităților extrașcolare sunt multiple: 

 creează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață; 
 vin în completarea școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau activități 

sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intefereze cu programul 
general de școală al copiilor; 

 dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore 
bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi ajută 
în a socializa și a-și face prieteni; 

 reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă; 
 ajută la creșterea stimei de sine, a motivației, managementul timpului, astfel că devin mai 

organizați; 
 dezvoltă abilități noi pe care de multe ori reușesc să le integreze și în activitățile școlare; 
 învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul 

de muncă; 
 
În condițiile actuale, desfășurarea activităților extrașcolare în sistem online este o necesitate, 

iar pentru o desfășurare optimă a cestora se poate construi un sistem hibrid: față în față - online. 
Pentru a desfășura activități extrașcolare de succes, se recomandă respectarea unui set de reguli, 

după cum urmează: 

 controlăm barierele interne; 
 minimizăm barierele externe; 
 ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul; 
 credem în capacitățile profesorului, ale elevului și ale părinților; 
 înlăturăm blocaje profesor-elev-părinte; 
 acordăm atenție stării mentale a elevului și discutăm despre orice modificare a stării 

emoționale; 
 ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite; 
 găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută. 

Desfășurarea activităților extrașcolare în sistem online prezintă numeroase avantaje: 

 se pliază pe preferințele elevilor din generația Z familiarizați cu utilizarea tehnologiei; 
 învățarea online facilitează accesul tuturor la informație și învățare, mulțumită diverselor 

metode și instrumente de învățare care pot fi utilizate pentru a sprijini învățarea. 
 elevii pot avea un feedback constructiv despre activitățile pe care le fac; 
 oferă posibilitatea folosirii unor instrumente precum: videoconferința, chatul, emailul etc. 
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Deși activitățile extrașcolare desfășurate față în față și în sistem online oferă atât avantaje, cât 
și dezavantaje, profesorul trebuie să selecteze metodele potrivite pentru derularea cu succes a 
activităților și atingerea tuturor obiectivelor propuse. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 
Prof. înv. preșc. Rîștei Loredana Mihaela                                                                       

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,,                                                                                                                    
G. P. P. Nr. 1, Abrud, Alba 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Educația extracurriculara (realizata dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit in formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

Trebuința de se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădinița cu viața. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile 
extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite preșcolarilor cu dificultăți de afirmare 
în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sa a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează. 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și 
cunoască preșcolarii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viață..  

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și 
resurselor de care dispune grupa de preșcolari . 

Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atat de catre copii, cat si de factorii educaționali în 
măsura în care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;  organizează într-o manieră 
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plăcută și  relaxantă, timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de 
învățământ; formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;copiii au teren 
liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă;  participarea este liber consimțită, 
necodiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate susținută;  sunt caracterizate de 
optimism și umor;creeaza un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; urmăresc 
lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
 
Bibliografie: 
 
• Ilaria Pușca,Activitățile școlare și extrașcolare,2011,Editura Rovimed Publishers; 
• Lolica Tătaru, Maria Pocol, Alina Glava, Educația timpurie ghid metodic pentru aplicarea 
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• Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea   procesului   de 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ONLINE                   

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 
 

PROF. GEORGETA - ELENA RISTOIU,                                                         
COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN” 

CLUJ - NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 
 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

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

 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

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

 
Scopul activităţilor extraşcolare online este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul celor care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Dintre 
activitățile care se pot organiza în această perioadă, menționăm câteva:  

• activități extracurriculare tehnico-științifice, prin care cunoștințele pe care le deprind elevii 
prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire 
algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai 
deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

• ateliere creative de arte frumoase oferă șansa ca participantul să evadeze în natură sau oriunde 
în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

• activități extrașcolare de turism virtual prin care se pot vizita, în regim virtual, o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

• atelierele de gătit sunt perfecte pe perioada pandemiei. Alimentația haotică pe care copiii o 
urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la 
obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de 
mișcare. Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. Este o metodă bună de-a învăța să își pregătească singuri 
mâncarea sănătoasă. 
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În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. Rițișan Călina Dochia                                                                                                  
Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Dej, jud. Cluj 

 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter.  

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi plăcut 
timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc .  

Pedagogul C. Cucoș [1] consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul 
lecţiilor şi activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere 
al conţinutului şi al formelor de organizare. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente.  

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei.  

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
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Exemple de activități: 

Sandvișul hazliu        

 
Natura ne inspiră- picturi pe piatră și lemn 

 
Micul om de știință 

 
densitatea lichidelor         separarea lichidelor 

 

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

 

Bibliografie:  

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002 
2. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000. 
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Activităţile extracurriculare în pandemie 
 
 

Prof. Elena RODU 
 
 
 

“Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat în şcoală.”  - Albert Einstein 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte elevul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii elevilor.   

În acest cadru activitatea educativă extraşcolară are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.  Și în pandemie 
activitatea educativă extraşcolară are rolul de a dezvolta unele aptitudini speciale, de a antrena elevii 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, de a cultiva interesul pentru activităţi socio-culturale, 
facilitează integrarea în mediul şcolar, oferă suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructifică 
talentele personale şi corelează aptitudinile cu atitudinile caracteriale.  

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare organizate şi în pandemie îi atrag pe 
elevi să participe cu plăcere şi să fie interesați de acestea. Pe cât posibil noi profesorii diriginți, facem 
ca fiecare eveniment să fie o sărbătoare pe care noi și elevii noștri să n-o uităm niciodată. Aici se 
transmit elevilor, în mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, 
literare, tehnice.  

Și în pandemie s-au format anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri, activitățile permiţând elevului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi 
perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri, toate 
acestea contribuind major în dezvoltarea intelectuală.  

În cadrul activităţilor extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, elevii dovedesc creativitate, 
imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. Serbările online, scenetele 
tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea profesorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască 
colegii de clasă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii.  Acestea devin 
un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii.  

Scopul acestor activităţi constă în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului 
nostru. Activităţile extracuriculare organizate în această perioadă, sunt atractive, stârnindu-le 
interesul, producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi elevii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel 
să se tempereze în fața colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. 
Nolte)  

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a 
unui elev, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, elevul învăţă să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl 
ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de 
competiţie.  

Obiectivele care se au în vedere prin organizarea unor activităţi extracuriculare  în pandemie 
sunt stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea 
capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice.  
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Rolul acestor activităţi este oferirea elevilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea 
spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea 
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă în pandemie pun în vedere 
iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin 
considerarea elevilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor 
extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru 
cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. În această perioadă, să păstrăm gândurile 
bune şi frumuseţea sufletului ce străluceşte în fiecare dintre noi.  

"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, 
de călăuză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe" (D. Almas). Să-i învățăm pe elevi să 
prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile în care s-au născut, să-i învățăm să iubească 
meleagurile natale, portul românesc și pe români. Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale 
identității neamului românesc fără de care nu am mai putea ști de unde venim și cine suntem de fapt 
noi românii pe acest pământ.   

În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Elevii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se așeze elementele cunoașterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite 
nuanțe, ce vor îmbogăți substanța viitoarei activități individuale și sociale.  

Activităţile extracuriculare aduc lumină în sufletul elevilor, dau aripi imaginației, antrenează, 
tonifică și energizează gândirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, 
prietenia.  

În această perioadă prin activitățile extracurriculare organizate elevii realizează obiecte şi 
mijloace didactice auxiliare în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, descriu sub forma 
unor prezentări power-point, desene, eseuri, semnificaţiile unor tradiţii şi obiceiuri, realizează în 
echipă materialele propuse, își trezesc curiozitatea şi dezvoltă interesul faţă de valorile culturii 
naționale, își dezvoltă sentimente de preţuire şi respect pentru munca depusă în realizarea acestor 
materiale.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, „învaţă să înveţe”. Prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii - pregătirea 
elevului pentru viaţă. 

Activităţile extracurriculare organizate în pandemie contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului lor liber.  

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

În concluzie putem spune că o activitate extracurriculară organizată în pandemie reprezintă o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 
relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe elevi să participe la astfel de activităţi cu ajutorul 
tuturor metodelor pe care le putem aborda.  

Grija noastă a profesorilor trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem 
să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente 
recreative pentru a obţine nişte  rezultate extraordinare.  

Prin formele sale specifice, activitatea educativă extraşcolară  dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 
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şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă şi cea comportamentală. 

 

Bibliografie: 
 
1. Ghinoiu Ion, 2008, Mică enciclopedie de tradiții românești, Editura Agora, București. 
2. Ionescu M. Chiş, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011. 
3.  http://www.descopera.ro    
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Importanța activităților extrașcolare 

 
Înv. Rogojină Elena                                                                                                            

Şcoala Gimnazială nr. 1 Sat Văleni, Jud. Vaslui 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației 
tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Bibliografie: 
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Competența digital - necesitate în școala online 

 

Prof. înv. preșcolar: Rojișteanu Mirela                                                                     
Grădinița cu P. P. ,,Sfânta Lucia” Craiova 

 
 

Sistemul de învățământ este angajat în profunde transformări educaționale și organizaționale, 
încă de la grădiniță, necesită mobilizarea tuturor actorilor din comunitatea educațională pentru a 
construi viitorul școlii și a permite astfel succesul tuturor elevilor.  

Tehnologia digitală reprezintă o puternică pârghie de transformare pentru a sprijini politica 
ministerială în toate dimensiunile, de la transformarea educațională în serviciul învățării și evaluarea 
lor până la formarea în provocările și profesiile de mâine. Această ambiție digitală necesită 
simplificarea relațiilor cu utilizatorii și modernizarea funcționării statului cu sisteme informaționale 
reproiectate.  

Educația națională produce astăzi o cantitate mare de date referitoare la viața școlară, evaluările 
și rezultatele elevilor, munca și temele pe care le realizează. Astfel, o mare varietate de date digitale 
personale sunt colectate, stocate și procesate de o multitudine de jucători (școli și unități de 
învățământ, servicii academice, autorități locale, parteneri privați care oferă resurse educaționale și 
servicii digitale).  

Cu condiția să facă obiectul unei protecții riguroase, datele școlare și urmele de învățare pot 
beneficia de progrese tehnologice legate de puterea de calcul și inteligența artificială care ne 
marchează timpul. Astfel, ele pot fi mai bine evidențiate și utilizate pentru a consolida 
individualizarea cursurilor și a învățării, o evaluare mai eficientă a elevilor și dezvoltarea de noi 
instrumente pentru profesori. Ministerul Educației Naționale ar trebui să se asigure absolut că fluxul, 
prelucrarea și găzduirea acestor date școlare respectă strict confidențialitatea elevilor și a familiilor 
acestora, a profesorilor și a personalului administrativ.  

Respectarea tuturor actorilor cu regulile de utilizare a acestor date constituie una dintre 
condițiile esențiale pentru încrederea care trebuie să prevaleze în cadrul fiecărei comunități 
educaționale. Acest sistem de garantare este condiția esențială pentru desfășurarea de noi oportunități 
în domeniul educațional, deoarece școala intră în era datelor mari. 

 Prin urmare, o mai bună protecție pentru o mai bună valoare va fi piatra de temelie a strategiei 
ministeriale pentru datele digitale.  

Consider ca sectorul educational digital trebuie sa vina în beneficiul elevului, în primul rând, 
care va putea, în cele din urmă, să aibă un mediu de învățare personalizat, care să îi permită să își facă 
bilanțul atuurilor și nevoilor sale, să acceseze căi educaționale specifice, la ajutoare adaptate sau chiar 
la sugestii de activități sau resurse corespunzătoare marjelor sale de progres. De asemenea, pentru 
profesorul, care, eliberat de anumite activități consumatoare de timp, va putea reinvesti de această 
dată în diferențiere educațională datorită unei cunoștințe consolidate a nevoilor specifice ale fiecăruia 
dintre elevii săi.  

Cel mai adesea marcate de flexibilitatea organizațională și diversitatea ofertei, instrumentele 
digitale pot fi foarte valoroase pentru pregătirea profesorilor. Instrumentele digitale permit astfel 
extinderea ofertei de cursuri de formare, flexibilizarea organizării timpilor de instruire și asigurarea 
în comun a acestora prin intermediul tehnologiei digitale.  
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Totodata, stăpânirea abilităților digitale este esențială pentru a permite utilizarea rezonabilă și 
responsabilă a instrumentelor și serviciilor digitale și pentru a garanta o integrare profesională de 
succes.  

Dobândirea de competențe în domeniul digital, și mai ales în calcul, necesită adesea experiențe 
concrete pe care elevii le pot trăi și urmări, într-un cadru școlar sau în afara timpului școlar, de unde 
și importanța relațiilor cu cei implicați în activități în afara orelor de școală și locuri asociate. Într-o 
societate marcată de abundența de informații, educația media și informația permite studenților să 
învețe să devină media și utilizatori de internet conștienți de drepturile și îndatoririle lor și de controlul 
identității lor digitale.  

Tehnologiile digitale joacă un rol crucial în furnizarea de resurse educaționale adaptate și 
accesibile elevilor aflați în dificultate.  

Dacă au luat în considerare aceste probleme de la concepția lor, resursele digitale pot contribui 
într-adevăr în mod semnificativ la îmbunătățirea primirii și integrării depline a acestor elevi și la 
facilitarea monitorizării educației lor de către părinți. Prin propunerea sistematică a metodelor 
alternative de acces și utilizare, adaptările astfel propuse beneficiază, prin urmare, de toți elevii, cu 
sau fără dizabilități.  

În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind 
resurse și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate: 
creativitate, inovație, muncă în grup. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 
Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ÎN VIAŢA COPIILOR 

 

Prof. înv. primar, ROMAN ADINA MIHAELA                                                         
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30, TIMIŞOARA 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

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

 
         Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, 
pentru o cât mai uşoară integrare socială. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de 
învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin 
activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ in diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Obiectivele instructiv – educative, trebuie să fie prezentate în mod echilibrat cu momentele 
recreative, de relaxare, iar rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii 
se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, 
învaţă să înveţe, contribuind astfel a formarea competenţelor de bază. Prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară. 

 
Exemple de activităţi extraşcolare tradiţionale care se pot face şi online 

 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local. 

https://muzeulvirtual.ro/tur-virtual/ 

https://muzeulvirtual.ro/tur-virtual/ 

http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/ 
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    Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

https://e-theatrum.com 

https://www.europeana.eu/ro 

Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. Online 
se pot vizita grădini zoo. 

https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams 

Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice chiar şi online, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de 
motivare. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                   
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
Profesor pentru învățământ preșcolar, Roman Cătălina - Eugenia 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Botoșani 
 

 
Fiecare experiență socială însușită de copil, ca urmare a activităților extrașcolare desfășurate, 

ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească și patriotică, la 
îmbogățirea orizontului cultural științific, indiferent de contextul în care se desfășoară – pandemie / 
on - line sau liberă acțiune.  

Prin urmare, se pot desfășura și în pandemie activităţi de educaţie intelectuală, activităţi 
culturale, activităţi sportive, activități artistice, activități de educație morală cu mențiunea că impactul 
și modalitățile de desfășurare pot fi diferite celor anterioare contextului pandemic, nevoia desfășurării 
acestor activități fiind evidentă.  

 
Ca modalitate de lucru care să stimuleze fiecare activitate extrașcolară propusă am ales 

parcurgerea acțiunilor în mai multe etape: 
 
1. Studiu individual pornind de la o temă comună pe baza câte unei activități specifice cum ar 

fi: 
 lecturarea unei cărți / a unei povestiri cu text și imagini în cadrul unui Club de lectură; 
 vizionarea unui film educativ / film documentar; 
 efectuarea unei excursii on – line, a unei vizite on – line la un muzeu tematic, la o casă 

memorială, la o grădină zoologică, la un acvariu, etc.; 
 desfășurarea unei activități gospodărești; 
 derularea unor experimente științifice;   
 revederea unor activități de dans pe o scenă de spectacol ca participanți în cadrul unui 

concurs,etc..  
 
2. Alegerea spațiului fizic / virtual de desfășurare a activităților în funcție de tema propusă, 

pregătirea materialelor cu care se lucrează și desfășurarea, în fapt, a activității tematice.   
 
3. Împărtășirea cu ceilalți a gândurilor, a emoțiilor trăite în timpul activităților desfășurate, a 

impresiilor despre noutățile aflate și exprimarea opiniilor despre acțiunile și abilitățile nou - însușite 
prin: 

 

 
 expoziții cu vânzare on – line a desenelor, picturilor, lucrărilor practice realizate de copii; 
 realizarea și prezentarea unor înregistrări ale etapelor desfășurate în cadrul activităților 

gospodărești sau în timpul experimentelor; 
 exprimarea verbală în spațiul virtual (pe platforma educațională) a ideilor nou -însușite, a 

eșecurilor înregistrate, a soluțiilor găsite în rezolvarea unor situații problemă, a emoțiilor trăite, a 
inițiativelor de viitor, inspirate din activitățile derulate, a opiniilor vizavi de activitățile desfășurate, 
de rezultatele prezentate și de emoțiile împărtășite. 

 
4. Stabilirea unor scopuri și propunerea unor proiecte, activități viitoare pornind de la 

experiențele împărtășite.  
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Aceste etape pot fi parcurse pornind de la punctele tari ale copiilor. Există lucruri pe care copiii 

știu să le facă foarte bine pentru că au experiențe anterioare.  
În același timp putem parcurge etapele prezentate pornind de la nevoile copiilor, legate de 

lucruri pe care le fac cu ajutorul altora (în cazul preșcolarilor vorbim de părinți). Activităţile 
extraşcolare provoacă interes, aduc bucurie, înlesnesc  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale. Copiii, în asemenea activităţi, se supun de bună voie regulilor și își asumă responsabilităţi. 

Tematica abordată și modalitatea de lucru sunt condiționate de materialele și resursele avute la 
dispoziție de familiile copiilor pentru desfășurarea activităților în mediul fizic și virtual, iar rezultatele 
sunt influențate de existența a toate acestea la un loc.  

Chiar dacă sprijinul cadrului didactic este în totalitate avizat, profesionist, factorii externi ce țin 
de materiale, resurse și sprijinul interesat al părinților contribuie la dezvoltarea firească a copiilor în 
moduri diferite: pozitiv sau negativ. Astfel, o colaborare constantă între familie și instituția de 
învățământ, prin cadrul didactic desemnat, bazată pe feed-back imediat cu măsuri ameliorative și de 
dezvoltare individualizate pregătește copilul pentru viaţă și construiește o personalitate puternică a 
viitorului adult.  

      
 
Bibliografie:  
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,,Activitățile extrașcolare - între online și tradițional!                                                     
Tradiții și obiceiuri... altfel”                                                                                          

Atelier de creație: Ornamente de Paște                                                                        

 

Profesor: Roman Mariana                                                                                                
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

    
 

Tipul de activitate: extrașcolară. 

Activitate plastică: Pictarea pietricelelor 

Tema: Ouă de Paști 

Motivația activității: Prin această activitate, copiii și părinții participă împerună la o serie de 
activități. Petrec timp de calitate împreună, atât în aer liber, cât și în interior. Prin tema propusă, au 
ocazia să lucreze în echipă, să se distreze, să- și dezvolte creativitatea. 

Scopul:  crearea unor elemente decorative bazate pe forme naturale, forma pietricelelor, cu care 
să împodobească masa de Paști. 

Obiective: -   cunoașterea unor tradiții specifice Sfintelor Paști; 

- cunoașterea tehnicilor de vopsire a pietricelelor; 
- stimularea interesului copiilor pentru pictură; 
- formarea și exersarea îndemânării, supleței și abilității motrice ale funcției mâinii; 
- dezvoltarea imaginației creatoare; 
- formarea capacității de colaborare, de lucru în echipă; 
- dezvoltarea respectului față de tradiții și obiceiuri; 
- formarea capacității de apreciere și autoapreciere; 
- formarea deprinderilor de a proteja mediul înconjurător; 
- dezvoltarea unor relații de întrajutorare și afecțiune; 
- experimentarea realizării de activități împreună cu părinții. 

Grupul țintă: elevii clasei și părinții acestora. 

Perioada de desfășurare: trei zile. 

Resurse materiale: pietricele de râu, acuarele acrilice, pensule, o paletă, lipici PVA, creion, 
hârtie, carioca, borcan pentru apă. 

 

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE: 

Activitatea I 

Întâlnirea cu părinții și copiii pe MEET pentru stabilirea desfășurării activităților. Am colaborat 
cu părinții pentru activitățile din natură. Fiecare copil a mers, împreună cu familia, pe marginea unui 
râu, pentru a aduna câteva pietricele. Am precizat că nu au voie să arunce peturile  sau ambalajele de 
la gustări, în apă. Să strângă doar 4-5 pietricele, fiindă nu avem nevoie de mai multe. Numai așa vom 
proteja mediul înconjurător. 
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Le-am sugerat să caute pietricele netede și plate, în formă ovală; forma oului. Am anunțat și 
tema. 

Am stabilit următoarea întâlnire și materialele necesare pentru pictarea pietircelelor. 

Am precizat locul unde se va desfășura activitatea: sufrageria fiecăruia dintre noi. 

Activitatea a II- a 

Ne- am întălnit tot pe MEET. Mai întăi, fiecare copil a povestit cum s-a simțit pe malul râului 
și ce a observat. Apoi, am purtat discuții despre tradițiile și obiceiurile de Paști. Am precizat tema 
activității și am pezentat etapele de lucru. Am discutat despre ce putem desena pe fiecare pietricică, 
care va reprezenta un ou încondeiat. Copiii au precizat: fluturi, flori, frunze, buburuze, etc. 

Etapele de lucru: 

- aplicarea soluției PVA; 

- pictarea cu vopsea albă;    

- conturarea desenului pe hârtie; 

- desenarea pe piatră; 

- pictarea în culorile preferate; 

- aplicarea unui lac special. 

Părinții au pregătit materialele și au lucrat alături de copii. La finalul activității și-au apreciat 
lucrările.  

Activitatea a III-a 

Fiecare copil, cu ajutorul părinților, a trimis câte o fotografie cu produsele finale. Cu aceste 
fotografii am realizat un colaj. 

Concluzii: 

Colorarea pietricelelor în sufragerie este o minunată activitate distractivă și educativă în același 
timp.  

Fiecare părinte s-a implicat în activitate și a petrecut timp de calitate împreună cu copilul.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ONLINE 

 

Roman Rodica                                                                                                                             
- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni 

 
 

Învățământul online este o nouă și provocatoare experiențӑ de învățare, în care cadrul didactic  
reușește sӑ ofere o instruire adecvatӑ,  care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate 
și în acest mediu.          

În ultima perioadă, afectată de pandemie, desfășurarea activităților extrașcolare a devenit o 
provocare, atât pentru noi profesorii, cât și pentru elevi. Astfel, în online am desfășurat o serie de 
activități extrașcolare, din cele mai diverse, având scopul ca elevii mei să-și continue și aici 
participarea la acestea.                     

Având în vedere faptul că după data de 2 noiembrie 2021, am continuat predarea lecțiilor în 
mediul online, tot aici am continuat și desfășurarea activităților propuse în cadrul proiectelor 
educaționale, implementate la începutul acestui an școlar. În cadrul Proiectului educațional  „Start 
unui stil de viață sănătos!”, s-a desfășurat activitatea „Top 10 cele mai nutritive fructe și legume de 
toamnă”. A fost o ocazie pentru ca elevii să-și împărtășească lucruri esențiale în cee ace privește 
consumul de legume și fructe, necesare unei alimentații sănătoase. La această activitate, au fost 
prezenți și părinții elevilor, aceștia ajutându-i să facă salate din fructe.   

O altă activitate desfășurată cu elevii în online a fost cea de realizare a unui proiect despre  
localitatea natală. Astfel, elevii au realizat proiecte, culegând informații despre localitatea noastră. 
Proiectul a fost asezonat cu realizarea unor fotografii care a cuprins obiectivele din localitate, dar și 
unele imagini din trecut. Prin intermediul acestui proiect, elevii s-au erijat în mici cercetători, 
jurnaliști și chiar ghizi.  Un lucru bun a fost faptul că au reușit să facă fotografii reușite.  

Fiind parteneri ai Proiectului educațional „Milioane de capace, milioane de zâmbete”, elevii au 
avut ocazia să aducă un mic zâmbet  pe fața planetei. Ei au adunat capace din plastic, apoi au realizat 
lucrări cu acestea (globuri pentru pomul de Crăciun, mărțișoare, felicitări etc). Și această activitate a 
avut un impact pozitiv asupra copiilor, întrucât, prin gestul minim de a colecta capace din plastic, 
participă la protecția mediului înconjurător.                          

În lunile noiembrie-decembrie 2020 și martie-aprilie 2021, prin intermediul Proiectului 
educațional „De mic, în lumea mare a cărților”, am desfășurat ateliere de literație și am distribuit 
cărți, jucării, baloane unui număr de zece antepreșcolari proveniți din medii dezavantajate. Acestea 
au fost oferite de Asociația Ovidiu.Ro și Kaufland România, în cadrul proiectului „Punguța cu două 
cărți”.           

Consider că un rol covârșitor îl are cadrul didactic, desfășurănd cu elevii activități, prin care 
propune probleme reale, pentru care aceștia să găsească soluții inedite.   

Misiunea noastră este înaltă, nobilă. Și azi, în actualul context, ca și în alte vremuri, citatul lui 
Victor Hugo este autentic : ,,Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă 
cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi 
plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde 
pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare,o meserie care epuizează şi înviorează, care te 
dispersează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea e sterilă 
fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec”. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Desfășurarea 
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de activități extracurriculare, fie și în online, contribuie la dezvoltarea optimă a personalității elevilor 
noștri.  
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Activitățile extrașcolare- între online și tradițional 

 
 

Ileana - Mădălina Roșca 
Colegiul Național Vlaicu Vodă Curtea de Argeș 

 
 

 
Ultimele decenii au fost martore la schimbări semnificative în învățământul românesc, care 

încetul cu încetul a început să se alinieze la standardele  europene  privind digitalizarea in procesul 
educațional.  Au apărut astfel termeni noi: învățarea asistată de calculator, competențe  digitale, cloud 
sharing, platforme interactive, etc. Și această dezvoltare se accelerează în continuare prin  traiectoria 
ascendentă urmată de noile tehnologii și gadgeturi apărute pe piață. 

Digitalizarea oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie  de provocări sociale și 
tehnologice  semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și creativitatea, pot contribui 
la îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor învățării. Cu toate acestea, mediul online nu pare deloc 
prietenos pentru desfășurarea activităților extrașcolare, care în mod tradițional au legătură cu mediul 
înconjurător și cu socializarea: concursuri de cultură generală, baluri și festivități, concursuri sportive, 
excursii și drumeții, dezbateri și argumentări susținute în fața elevilor de diverși specialiști în 
domeniu.  

Recentele evenimente petrecute la nivel mondial, în contextul pandemic global, au accelerat și 
au forțat totodată introducerea  tehnologiei digitale și a învățării online în școlile românești. Astfel, 
pandemia de COVID 19 a digitalizat brusc și forțat învățământul din România: profesorii s-au trezit 
peste noapte actori pe o scenă necunoscută, cea a platformelor ”alunecoase” de tip Kinderpedia, Meet 
sau Google Clasroom, prinși in hățișul folderelor, al parolelor si al erorilor de sistem.  Activitățile 
extrașcolare au rămas inițial o utopie: la panica creată de virus s -au adăugat restricțiile impuse de 
starea de urgență națională.  Nimeni nu mai putea sa se întâlnească fizic, socializarea era interzisă iar 
diriginții erau depășiți de situație.   

S-au anulat astfel excursiile, banchetele, balurile și in general orice activitate extrașcolare care 
sfida celebra „ distanțare socială”. Încetul cu încetul însă, profesorii, ajutați uneori și de părinți, au 
găsit soluții pentru a integra în acest hățiș digital și câteva activități extrașcolare care pot fi realizate 
online.  

La clasa a XI- a, de exemplu, am putut realiza un tur virtual al muzeului Louvre. Elevii  au fost 
încântați sa descopere comorile artistice adăpostite de diversele săli ale muzeului si au fost fascinați 
de Mona Lisa, mumiile egiptene sau tablourile impresioniste.  În altă oră de dirigenție am realizat un 
concurs de cultură generală, în care am integrat întrebări din diverse domenii: istorie, geografie, artă 
sau literatură. Cu altă ocazie elevii au avut de realizat o serie de prezentări Power Point pentru a 
prezenta sărbătorile de Crăciun în diverse țări de pe mapamond.  

Unii au făcut afișe si colaje pe care le-au expus online, pe o pagină de Facebook creată special 
pentru acest scop.   

La ora de dirigenție am avut invitată o doamnă psiholog, specializată în dezvoltare personală , 
care le- a vorbit elevilor despre respectul de sine și despre alegerea unei cariere de succes. 

Toate aceste mărturii pe care le- am consemnat mai sus sunt dovada că și în pandemie se pot 
realiza diverse activități extrașcolare, și că elevii, deși ușor reticenți la început, pot fi ușor atrași în 
activități antrenante și stimulante, în urma cărora vor avea numai de câștigat.  

Și iată că, paradoxal, o pandemie pare să vindece din rănile trecutului și să ajute la o mai 
bună mobilizare a educatorilor, a furnizorilor de soluții tehnice, a elevilor și, mai ales, a 
părinților puși în fața acestei noi provocări. Viitorul pare acum mai aproape si mai roz! 
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Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 

Prof. Roșca Valeria,                                                                                                          
Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari, Gorj 

 
 

Profesorul este profesionistul învățării. El se adaptează la schimbările continue din societate. 
Deși primește nesfârșite critici din partea presei, a părinților și a altor instanțe non-formale, profesorul 
este unul dintre cei mai receptivi profesioniști. Atent la mersul societății, echipat cu un instrumentar 
cognitiv care să-i permită interpretarea datelor venite dinspre societate,  înzestrat cu o curiozitate 
intelectuală remarcabilă care-l împinge spre a citi și a scrie, profesorul  încearcă să se adapteze la 
nevoile elevilor, la cerințele societății și la resursele proprii.  

Elevii se  schimbă. Sub influența tehnologiei, a informației care vine în cascade spre ei, sub 
influența modei imprimată de media, și a multor altor factori, ei își schimbă de la o generație la alta, 
nevoile. Nevoile lor cognitive sunt mai puțin imperioase, deoarece elevii motivați să învețe au acum 
la dispoziție o multitudine de instrumente, cele mai multe digitale. Ei pot învăța singuri, profesorul 
fiind pentru aceștia mai mult antrenori decât profesori care să le predea cunoștințe. Pentru elevii 
demotivați să învețe, profesorul trebuie să organizeze contexte care să-i mobilizeze pentru învățare. 
El este în acest caz, un facilitator, el înlesnește accesul elevilor la resursele clasei de elevi conectându-
i la întreaga clasă.  Nevoile afective sunt mult mai accentuate decât la alte generații, elevii simt nevoia 
să-și exprime opiniile, poziția, să-și afirme afinitățile. Profesorul în genere, și cu atât mai mult cel de 
științe socio-umane poate valorifica și împlini aceste nevoi prin organizarea clasei de elevi sub forma 
grupelor în cadrul unor proiecte care să implice cunoștințe din domeniul studiat, dar să-și formeze și 
competențe care să-i ajute în rezolvarea problemelor care apar ulterior în viața lor.  

Disciplinele socio-umane sunt multe și diferite, de la logică la psihologie, de la educație 
antreprenorială la  economie, de  la sociologie la filosofie, astfel încât fiecare disciplină implică o 
terminologie specifică, un aparat conceptual propriu, chiar abordări diferite ale realității, însă toate 
au în comun deschiderea lor către om și societate.  Fiecare disciplină din cadrul acestui grup oferă 
omului  posibilitatea de a se privi pe sine și pe ceilalți sub alte unghiuri. De exemplu, logica oferă un 
excelent instrumentar de construire a unor argumente deductive sau inductive, și ceea nu oferă o altă 
disciplină, niște posibilități de analiză și diagnoză a validității argumentelor. La logică, elevii studiază 
erorile logice, ei își pot da seama dacă cel care oferă un argument procedează corect sau nu. 
Contraargumentarea este foarte importantă și elevul este învățat la logică cum să contraargumenteze. 
Este învățat despre erorile formale și de conținut. Sofismele sunt studiate în mod sistematic. Fiind 
ruda mai modestă(se studiază doar un an, în clasa a noua)  a matematicii, logica îi atrage greu pe 
copii, căci e riguroasă și solicită atenția, raționament, consecvență. Totuși, elevii pot fi atrași spre 
studiul acestei disciplibe prin diferite modalități. Scenetele în care să fie prezente propoziții 
categorice, raționamente, dar și erori pe care elevii să le recunoască, constituie o bună modalitate de 
a spori interesul elevilor pentru logică. Ei pot observa prin  intermediul scenetelor cum intervine 
logica în comunicare.  Dezbaterea Worl schools este  o modalitate de a-i provoca pe elevi să-și 
construiască argumente și contraargumente în cadrul unui demers organizat. Asupra dezbaterii vom 
reveni și la alte discipline socio-umane. Acest tip de activități pot fi foarte bine oranizate și online. 

La psihologie, elevii pot învăța despre ei înșiși, despre procesele psihice care intervin în 
momentele vieții lor și despre personalitatea cu cele trei laturi temperament, caracter, aptitudini. 
Modalitățile prin care profesorul poate stimula interesul elevilor pentru psihologie sunt: eseul care 
valorifică introspecția-cine sunt eu?, dar și visul de perspectivă-cine voi fi eu peste 5 ani? , jocul de 
rol în scenete date sau scrise de elevi, filmul, eseul trimis ulterior cu acceptul elevului la un concurs. 
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Aici vom rămâne puțin asupra filmului. Profesorul poate recomanda elevilor vizionarea unor filme 
pe baza cărora ei să completeze răspunsurile la cerințe organizate în fișe de lucru. Filmul de desene 
animate premiat chiar cu un Oscar, Întors pe dos, este urmărit cu mare plăcere de elevi și este un bun 
mijloc de a le arăta mecanismele și procesele psihice care intervin în acțiunile noastre. Fișa de lectură 
este pentru psihologie un  instrument pe care elevii nu-l îndrăgesc în mod excepțional, pentru că 
presupune rigoare și pasiune pentru lectură, însă este mult mai eficient să analizăm personaje decât 
persoane. Personajele literare sunt niște bune simulatoare pentru analiza personalității. Dacă 
profesorul și-a selectat un set de texte amuzante, expresive, are toate șansele să-i atragă pe elevi. 
Bineînțeles, portofoliul este o modalitate prin care elevii pot să-și etaleze particularitățile, aptitudinile, 
creativitatea. Profesorul le poate solicita 10 teme care să valorifice toate inteligențele din gama 
inteligențelor multiple cum ar fi: figuri duble(desenate de ei sau vânate de pe internet), eseul 
introspectiv, visul de perspectivă, un animal inexistent-desen și descriere, comentariul unui film cu 
implicații psihologice, analiza psihologică a unui personaj preferat dintr-o lectură, anticiparea 
comportamentului unei persoane pe baza unor date prealabile, un program de dezvoltare personală, o 
listă de trăsături ale personalității proprii și un proiect de optimzare , etc 

La educație antreprenorială cele mai interesante lecții rămân cele în care se simulează o piață. 
În cadrul unui proiect care presupune: un plan de afaceri, o reclamă, o etichetă pentru un produs  și 
produsul, elevii organizați în grupe devin vânzători ai produsului obținut de ei sau propus spre 
vânzare. Ei își vând produsul celorlalți elevi care au și ei rol de vânzători ai produsului lor. Întâlnirile 
fizice sau online cu antreprenori sunt și ele foarte interesante. Elevii sunt invitați să scrie o pagină de 
jurnal al învățării. Parteneriatele cu Junior Achievement pot fi o inepuizabilă sursă de motivație pentru 
învățare.În online, piața devine virtuală, iar cei interesați pot cumpăra și vinde produsul,  însă lipsește 
acea atmosferă din piața reală care se creează într-o astfel de activitate și succesul este, am observat, 
mai mic 

La economie, elevii sunt încurajați să-și aprofundeze cunoștințele prin diferite modalități. Ei 
învață aici că pot îndeplini două mari roluri: cel de consumator și cel de producător. Profesorul poate 
antrena elevii în diferite proiecte cum ar fi: Învață economia de piață! Eco-nomia, etc Acest din urmă 
proiect vizează dublul rol al omului pe piață: cel de consumator și producător punând accent pe 
folosirea materialelor reciclabile. Elevii sunt invitați să-și elaboreze un costum din materiale 
reciclabile în care să se prezinte sub forma unei poze, să recunoască factorii de producție implicați, 
să calculeze diferiți indicatori economici cum ar fi productivitatea muncii, costurile, profitul. Pot 
participa cu aceste produse ale lor la diferite competiții județene, naționale, etc. Activitatea se poate 
desfășura 100% online. 

La sociologie, cea mai dinamică modalitate de a-i cointeresa pe elevi este dezbaterea. Ei sunt 
invitați să se organizeze pe grupe sau sunt organizați de către profesor, astfel încât li se repartizează 
câte o temă studiată la sociologie sub forma unei moțiuni. De exemplu, pe data de... , grupele ... vor 
susține moțiunea....Guvernul este grupa..., opoziția grupa...exemplu de moțiuni: ”Acest parlament 
combate discriminarea” sau  ”Acest parlament agreează separararea puterilor în stat” sau ”Acest 
parlament încurajează societățile interculturale, nu cele multiculturale” Elevii vor construi șase 
discursuri, trei constructive, conform fiecărui rol. Ei argumentează și contraargumentează, ținând cont 
de criteriile de notare(performanță) elaborate de profesor. Acestea pot fi: adaptarea la rol; conținutul 
discursului; stilul(care exclude citirea de pe foaie, jignirile, discriminările); durata discursului(6 
minute fiecare vorbitor), structura discursului(A-afirmație, R-raționament D-dovezi, E-exemple, I-
impact)., coeziunea echipei, etc 

La filosofie, elevii pot fi antrenați prin diferite exerciții și activități care să-i ajute . Și aici 
dezbaterea este atractivă, însă ea poate fi completată de discuția dirijată, discuții pornind de la un 
tablou sau de la un text, analiză filosofică de text, toate activități care se pot susține și online. 

Am încercat să aduc în discuție tipuri de activități care dinamizează și cointeresează elevii, care 
pot fi aduse la clasă deși au alura unor activități extrașcolare. Consider că astfel de activități au 
avantajul de a lucra cu instrumente care fac ora mai agreabilă, antrenează elevii în problematizări, le 
dezvoltă  capacități, competențe, le oferă instrumente de acțiune și interacțiune. Nu cred că trebuie să 
facem o separare între ora școlară și activitatea extrașcolară, consider că în ambele tipuri de activități, 
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fie că sunt face to face, fie că sunt online, elevul trebuie să interacționeze cu materiale agreabil de 
învățare într-un mod cât se poate de agreabil astfel încât la sfârșitul activităților fiecare dintre elevi 
să fi înregistrat o modificare de mentalitate care să se se observe în comportament.  
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FAMILIA - PARTENER EDUCAŢIONAL                                                                            
ÎN OBŢINEREA SUCCESULUI ŞCOLAR 

 
Roșculeasa Verginica - profesor Scoala Gimnazială Segarcea 

 
 
 
În această lume în permanentă schimbare, aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel - 

părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale - se 
străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să 
se dezvolte. Unul dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop - implicarea familiei în educaţie - a 
existat de generaţii întregi. 

Familiile elevilor trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, dar şi în şcoală, dacă 
ne dorim copii care vor să devină persoane instruite. Aşadar, familiile pot întări învăţarea acasă, prin 
implicarea lor în şcolile în care studiază copiii, încurajându-i pe aceştia să participe la lecţii şi 
susţinându-le interesul pentru discipline incitante şi lărgindu-şi propriile abilităţi parentale, dacă ne 
gândim şi la faptul că în ultimii ani ne confruntăm cu problema absenteismului şi în rândul micilor 
şcolari. 

Toate acestea sunt utile, pentru că în această societate modernă familiile elevilor noştri se 
confruntă cu solicitări  ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor 
lor, precum şi cu poveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze înafara căminului 
limitând serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. Provocările respective sunt complicare şi 
de lipsa comunicării între şcoală şi familie şi de faptul că adesea practicile şcolare eşuează în a veni 
în întâmpinarea nevoilor multor familii ele elevilor. 

Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare 
pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că 
le va fi furnizat sprijinul de către aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta, în care 
familia şi şcoala îşi împart acţiunea asupra capacităţilor copiilor, este unul ce a fost considerat centrul 
dezvoltării, al dezbaterilor şi al informaţiilor de orice fel.  Majoritatea şcolilor au un grup formal de 
legătură şcoală-familie, fie că este comitetul de părinţi, consiliul şcolii, toţi lucrează pentru a crea o 
punte între familie şi sistemul de învăţământ. 

Parteneriatele şcoală-familie împart responsabilităţi ce vizează copiii, prin suprapunerea 
sferelor de influenţă. Imaginea parteneriatului este încadrată într-un model de piaţă, al cărui scop este 
să genereze capital: „Avem acţiuni în parteneriat; suntem responsabili pentru resursele şi investiţiile 
nostre şi căutăm profil” (Epstein, 1994). În acest fel elevii sunt plasaţi în centrul acestui model, fiind 
priviţi ca actori principali: „Parteneriatele şcoală-familie nu <<produc>> elevi de success. Mai 
degrabă activităţile de parteneriat care includ profesori, părinţi şi elevi angajează, ghidează, 
energizează şi motivează elevii, aşa încât ei obţin singuri succesul” (Epstein 1994). 

Pentru a-i ajuta pe copii să înveţe, ca primi profesori ai copiilor lor, părinţii şi familiile ar trebui: 
1. să elaboreze un program zilnic pentru teme, program care să fie verificat regulat. Să existe 

un loc liniştit de studiu, fără TV, radio sau computer; să se încurajeze convorbirile telefonice, în 
timpul lucrului, să încurajeze eforturile copilului şi să fie disponibil să-i răspundă la întrebări, să 
discute cu ei ceea ce şi-au însuşit. 

2. să citească împreună cu copilul. Să meargă împreună cu copilul la bibliotecă, să-l ajute să-
şi găsească, în funcţie de hobby-urile şi interesele sale, cărţi interesante. 

3. să folosescă televizorul cu înţelepciune. Să stabilească anumite ore pentru privitul la TV şi 
să-l ajute să-şi găsescă programele potrivite; să selecteze împreună programe educative, pe care să le 
urmărească şi să discute împreună subiectele respective. Dacă aceste programe sunt alese cu atenţie, 
unele dintre ele pot determina creşterea interesului copiilor în învăţare. 
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4. să păstreze legătura cu şcoala. Părinţii nu trebuie să lase şcoala să fie cea care anunţă cum 
se descurcă copilul său, ci trebuie să ia contact,să-şi stabilească în program un moment în care să 
meargă la şcoală şi să vorbească cu profesorii pentru a  şti ce învaţă copilul, care-i sunt temele şi cum 
le rezolvă. 

Parteneriatul dintre părinţi şi profesori reprezintă cheia creării unui climat favorabil învăţării 
atât la şcoală, cât şi acasă. 

5. să le vorbească copiilor. Să le cunoască prietenii şi locurile în care îşi petrec timpul liber, 
să-i sprijine şi sa participe la activităţile extracurriculare, să-i implice în activităţile familiei; să 
continue să stabilească regului, precizându-le mai ales faptul că ei reprezintă un model pentru fraţii 
mai mici. 

La rândul lor instituţiile de învăţământ, în efortul de a stabili legătura cu familiile elevilor, ar 
trebui: 

1. să încurajeze familiile şi profesorii  să stabilească acorduri de învăţare. 
2. să instruiască pe cei din conducerea şcolii. 
3. să ofere teme, care să-i atragă pe părinţi. În acest sens, un specialist american considera că: 

„Părinţii care-i cunosc pe profesorii lor şi îi ajută la teme pe cei mici şi îi învaţă să deosebească binele 
de rău, aceşti părinţi sunt cei care fac diferenţa.” 

4. să ofere părinţilor dreptul de a lua decizii. 
5. să creeze un centru de resurse pentru părinţi. Să desemneze în şcoală, o zonă, unde să invite 

părinţii să împărtaşească experinţele celorlalţi şi să lucreze cu profesorii şi conducerea şcolii în 
activităţi specifice instituţiei respective de învăţământ. 

De multe ori, în ceea ce priveşte parteneriatul şcolii cu familiile elevilor se aşteapă ca părinţii 
să acţioneze singuri. Dezvoltarea parteneriatelor eficiente cu familiile elevilor solicită tuturor celor 
din conducerea instituţiei de învăţământ, crearea unui mediu şcolar, care să-i întâmpine deschis pe 
părinţi şi să-i încurajeze să întrebe, să-şi exprime îngrijorările, precum şi să participe în mod adecvat 
la luarea deciziilor. De asemenea, reprezentanţii şcolii trebuie să le ofere părinţilor informaţiile de 
care au nevoie şi să le arate cum se pot implica mai bine. 

Pentru a construi parteneriate puternice, membrii familiei şi cei ai conducerii şcolii au nevoie 
de timp pentru a se cunoaşte mai bine, pentru a planifica modul în care vor lucra împreună pentru 
determinarea unei creşteri a dorinţei de învăţare a elevului şi pentru a-şi duce la îndeplinire ceea ce 
şi-au propus. Programele reuşite găsesc şi timp şi resurse, atât pentru profesori, cât şi pentru 
părinţi.Prin ateliere organizate şi prin varietatea activităţilor utile, cum ar fi scrisorile de informare, 
manualele şi vizitele acasă, pe care profesorii şi părinţii le pot parcurg în cadrul acestor parteneriate 
educaţionale,  fac ca fiecare să  înveţe cum să aibă încredere în celălalt şi cum să lucreze împreună, 
pentru a-i ajuta pe copii să reuşescă. 

Dezvoltarea unui parteneriat de succes între şcoală şi familie presupune un efort total al şcolii, 
şi nu doar munca unei singure persoane, şi nici existenţa unui singur program. Organizarea şcolară 
tradiţională şi practicile acesteia, în special în gimnaziu, descurajează adesea familiile, determinându-
le să nu se implice. Pentru a crea un mediu primitor pentru părinţi, unul care să-i angazeze pe aceştia 
în activitatea de determinare a succesului copiiilor lor, şcolile pot face schimbări, care să le prezinte 
drept locuri mai personale şi mai „îmbietoare”. Indiferent de paşii întreprinşi de şcoli în dezvoltarea 
parteneriatelor cu familiile elevilor, cele mai de succes sunt pregătite să-şi reconsidere toate 
modalităţile de a se organiza şi să se restructureze pe căi care să le determine să devină mai puţin 
ierarhizate, mai personale şi mai accesibile părinţilor. 

Un parteneriat şcoală-familie este bine să se înceapă prin identificare, împreună cu părinţii, a 
punctelor tari, a intereselor şi nevoilor familiior, elevilor şi conduceri şcolii şi să se creeeze strategii 
care să răspundă acestora.Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le oefere sprijinul 
necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copiilor. În acealaşi timp, părinţii 
trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multă importanţă deţinerii de către 
urmaşii lor a unei bune educaţii. E util ca ei să servească drept model pentru copiii lor. 
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Indiferent de mediul economic şi cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare la orele de curs, 
reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderewa fenomenului delincvenţei. 

 
 
BIBILOGRAFIE: 
Băran-Popescu, Adina „Parteneriat în educaţie”,Bucureşti, Editura Aramis, 2004 
Bunescu, Gheorghe „Educaţia părinţilor. Strategi şi programe. Bucureşti, E.D.P., 1997 
 

 

FAMILIA-PARTENER EDUCAŢIONAL ÎN OBŢINEREA SUCCESULUI ŞCOLAR 

REZUMAT 

  
Parteneriatele şcoală-familie împart responsabilităţi ce vizează copii, prin suprapunerea sferelor 

de influenţă.  
Activităţile de parteneriat care includ profesori, părinţi şi elevi angajează, ghidează, energizeză 

şi motivează elevii, aşa încât ei să obţină succesul. 
Familia, ca partener educaţional în obţinea succesului şcolar ar trebui: să elaboreze un program 

zilnic pentru teme, să citească împreună cu copilul, să folosescă televizorul cu înţelepciune, să 
pastreze legătura cu şcoala, să vorbească copiilor. 

Instituţiile de învăţământ, în efortul de a stabili legătura cu familiile elevilor, ar trebui: să 
încurazeje familiile şi profesorii să stabilească acorduri de învăţare, să instruiască pe cei din 
conducerea şcolii, să ofere teme, care să-i atragă pe părinţi, să ofere părinţilor dreptul de a lua decizii, 
să creeze un centru de resurse pentru părinţi. 

Dezvoltarea parteneriatelor eficiente cu familiile elevilor solicită din partea conducerii 
instituţiilor de învăţământ, crearea unui mediu şcolar care să-i întâmpine deschis pe părinţi pentru ai 
încuraja să întrebe, să-şi exprime îngrijorările, precum şi să participe în mod adevcat la luarea 
deciziilor.  

Atunci când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, indiferent de mediul economic şi 
cultural al familiei, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare la orele de 
curs, reducerea ratei de adandon şcolar şi scăderea fenomenului delicvenţei. 
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ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ON-LINE 

 

Liceul Tehnologic nr. 1 Balş - Judeţul Olt                                                                  
Bibliotecar - Roşiu Daniela 

 

 

Titlul Poveste de Paște –exerciții interactive 

Tipul de 
activitate 

Formare deprinderi de comunicare 

Grup ţintă Elevi gimnaziu 

Cadru didactic Bibliotecar Roșiu Daniela 

Scop Formarea priceperilor de a comunica, de a interrelaționa 

 
 
Obiective 

-dezvoltarea abilităţilor sociale de comunicare şi interrelaţionare; 
-abilitatea de a comunica în diferite medii manifestând toleranţa;  
-exprimarea şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere;  
-negocierea şi abilitatea de a crea încredere şi de a manifesta empatie; 
-abilitatea de a face faţă stresului şi frustrării precum şi abilitatea de a le exprima 
în mod constructiv.  

 
Rezultate 
aşteptate 

-îmbunătăţirea comunicării între colegi; 
-dezvoltare personală; 
-dezvoltare emoţională; 

Resurse -umane: elevi, bibliotecarul școlii;   
-materiale: foi, caiete, creioane, culori; 
-timp- o oră. 

 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII: 

Moment organizatoric: Se stabileşte ordinea şi se pregătesc materialele necesare pentru lecţie. 
Se stabilește prezența elevilor prin intermediul unui exercitiu de spargere a gheţii : "Dacă aş fi o floare 
m-aş numi....." 

Anunțarea activității: 

Se prezintă importanța comunicării asertive. 

Se prezintă sărbătoarea Paștelui, un filmuleț sugestiv. Este distribuit link-ul. Se proiectează 
activitatea ținând cont de scopuri și obiective. Fiecare comunică cum sărbătorește în familie 
sărbătoarea de Paști.  

Desfășurarea activității: 

Ce înseamnă să fii asertiv?  
Ce credeți ce înseamnă să adopţi un stil de comunicare pasiv? Dați exemple.  
,,Care sunt elementele nonverbale care întăresc comportamentul asertiv?Acorzi importanţă 

intereselor şi părerilor celorlalţi ? (formarea capacității de a observa, prognoza) 
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,,Care sunt diferenţele dintre comunicarea pasivă şi comunicarea asertivă? Dar asemănările?’’? 
(formarea capacității de a compara, deducere) 

,,Cum poţi spune unui prieten că te deranjează lipsa lui de respect faţă de ceilalţi? ,,Ce faci dacă 
cel mai bun prieten s-a supărat pentru că i-ai făcut o observaţie pertinentă?’’(formarea capacității 
de a explica) 

 ,,Cine  dă un exemplu de a comunica asertiv?’’ (formarea capacității de a aplica) 
Captarea atenției- Se realizează un exercițiu interactiv. 

Exemplu - "Harta a vocilor": Exerciţiu- 30 minute "Harta vocilor"- Exerciţiu folosit pentru a 
dezvolta abilitatea de a comunica în diferite medii, de a vorbi despre tine, de a te face înţeles, acceptat. 
Elevul povestește folosind vocile, subiectul fiind- ”Întâlnirea familiei la masa de Paște” 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Exerciţiu: "Harta inimii"  

A                                                B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiu 

 

Prieten 

 

 

Persoana 

Elev 

 

Frate 

 

Nepot, 

 

Coleg 

 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

D C 
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Cerinţa: completează spaţiile inimii astfel: 

A- cel puţin 3 calităţi personale care îţi plac cel mai mult; 
B- cel puţin 3 lucruri din viaţa ta pe care ţi-ar plăcea să le schimbi; 
C- cel puţin 3 lucruri pe care le faci bine; 
D- cel puţin 3 cuvinte care ţi-ar plăcea să se spună despre tine; 
  
Exercițiu – Obiceiurile și tradițiile de Paște în familia mea. Fiecare elev va comunica în 

funcție de culoarea frunzei aleasă. 

 
 

---   -frunzele albastre reprezintă tradițiile de Paște păstrate de familie; 

 

 

       - frunzele portocalii reprezintă obiceiurile de Paște păstrate de familie; 

 

        -frunzele roșii reprezintă obiceiurile specifice de Paște ale familiei; 

 

 

         -frunzele verzi reprezintă ceea ce ne place nouă cel mai mult; 

 

 

          -frunzele violet reprezintă ce amintiri avem legate de Sărbătoarea de Paște; 
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Evaluare activitate: 

- observarea sistematică; 
- realizarea unui poster; 
 

 

Bibliografie: 

1.Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, 

"Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 

2.Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 

2002.  
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SĂRBĂTOAREA LUMINII 

 

Prof. înv. primar Roșu Nicoleta Denisa                                                                          
Școala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru,, com. Hemeiuș, jud. Bacău 

 

Motto: ,,Hristos a Înviat! Ce vorbă sfântă! 

Îți simți de lacrimi calde ochii uzi 

Și-n suflet parcă serafimii-ți cântă...,, 

Aproape toate popoarele au avut o sărbătoare a primăverii. La începutul creștinismului, pentru 
ca oamenii să accepte mai ușor religia creștină, misionarii creștini au adaptat sărbătoririi Paștelui 
elemente din festivaluri păgâne, festivaluri în care se sărbătorea venirea primăverii.. Ca să salveze 
vieți, misionarii au transmis treptat mesajele lor către populație permițându-le să-și continue tradițiile 
păgâne, dar într-o manieră creștină. De exemplu, au preluat din tradiția evreilor ideea sacrificării 
mielului.De la acestă tradiție, a sacrificiului, Iisus a fost numit�Mielul lui Dumnezeu, pentru că așa 
cum mielul era sacrificat de către evrei pentru iertare, la fel Iisus s-a sacrificat pentru salvarea lumii. 
În aceeași perioadă în care astăzi se sărbătorește Paștele creștin, popoarele scandinave sărbătoreau 
zeița primăverii, Ostern sau Eastre. Această tradiție era asociată cu iepurașul de Paști și ouăle viu 
colorate, simboluri ale bucuriei, luminii soarelui și al fertilității. Acest festival avea loc în ziua 
echinocțiului de primăvară. În modul de sărbătorire a Pașelui creștin, s-a preluat ideea vopsirii  ouălor 
dar numai în culoarea roșie, semnificând sângele lui Iisus vărsat pentru omenire. Acest tip de 
festivaluri, legende și povești erau comune în religiile antice. 

        

SIMBOLURILE CREȘTINE 

Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus pentru 
salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creștinității de către împăratul Constantin în 
cadrul Consiliului de la Nicaea, în anul 325 după Hristos. 

Mielul -reprezintă victoria vieții asupra morții. Îl simbolizează pe Mântuitor care S-a jertfit 
pentru păcatele lumii și a murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mieii sunt membrii turmei lui 
Dumnezeu.  

Oul - simbolizează învierea. Ouăle roșii aveau menirea de a ține răul departe și  simbolizau 
sângele lui Hristos. Oul de Paşte a intrat în ritualul acestei sărbători creştine prin filiera unor tradiţii 
mult mai vechi. Aproape întreaga lume necreştină îl considera drept principiu al creaţiei. O astfel de 
tradiţie adânc înrădăcinată în subconştientul popoarelor nu putea rămâne ignorată. Lumea creştină a 
adoptat-o şi i-a îmbogăţit semnificaţia, de la naştere la renaştere.Primele ouă roşii le-a făcut, conform 
Evangheliei, Maria Magdalena. Ea le-a împărţit rudelor sale, spunându-le „Hristos a înviat!” 

Pasca - se coace de către gospodinele creștine numai o dată pe an, de Sfintele Paști. Ea are o 
formă rotundă pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce, 
pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de 
la țară fac semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului, spunând: "Cruce-n casă,/ Cruce-n piatră,/ 
Dumnezeu cu noi la masă,/ Maica Precistă pe fereastră". Legenda pascăi spune că, în timp ce predica 
împreună cu apostolii, Iisus a găzduit la un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine 

623



pentru drum fără știrea lor. Întrebându-l pe Hristos când va fi paștele, Mântuitorul le-a spus că atunci 
când vor găsi pâine în traistă. Căutând apostolii au găsit în traistă ce le pusese acel om. De atunci fac 
femeile pască. 

Lumânarea de Înviere - este cea care în Noaptea Învierii fiecare credincios o poartă în mână 
și pe care o va aprinde din lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este 
simbolul Învierii, al biruinței vieții asupra morții și a luminii lui Hristos asupra întunericului păcatului. 
Mulți păstrează restul de lumânare rămasă nearsă după slujbă și o aprind în cursul anului în cazul în 
care au un mare necaz în casă.  

Dacă un copil doreşte să cunoască şi să păstreze obiceiuri de Paşti aflate din familie,de la 
grădiniţă şi biserică, atunci el îi poate influenţa pe alţii şi poate găsi argumente prin care să-i determine 
şi pe aceştia să creadă în „Lumină” şi să respecte datinile strămoşilor noştri, averea noastră păstrată 
din generaţie în generaţie.Ca urmare a dorinţei copiilor de a cunoaşte mai bine obiceiurile de Paşti 
am organizat activităţi prin care copiii să caute în cărţi şi să „citească” imagini cu icoane şi importanţa 
lor asupra vieţii.Pentru a-i face pe copii să înțeleagă și să trăiască adevărurile despre  credință,trebuie 
să le trăim noi mai întâi și să le transmitem cu toată tăria sufletului,pentru ca forța vie să se aprindă 
în inimile lor. 

Având încredere în generațiile tinere și considerând că nu este datorie românească mai sfântă 
pentru noi,maturii,ca aceea de a-i face părtași pe copii și pe cei tineri,cei care vin după noi,de bunurile 
moștenite din vechime,să le predăm lor această zestre de mare preț și să-i învățăm să trăiască mai 
departe tradițiile lăsate nouă din moși strămoși.       
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Activitățile extrașcolare între online şi traditional 

 

Prof. ing. Valentina Roşu, Tecuci 
 
 

Activitățile extrașcolare sunt cele care dau motivație invatarii, sunt importante pentru procesul 
instructiv-educativ și pentru școală în general – dintre cele traditionale, considerate ca fiind printre 
cele mai interesante sunt excursiile și taberele, proiectele umanitare sau cele ecologice, petrecerile 
tematice și concursurile. In online se schimba putin lucrurile! 

Cum umanitatea de orice vârstă dezvoltă o afinitate acerbă față de computer, aplicarea 
tehnologiei informaționale este o preocupare firească și necesară prezentului. Apare o provocare și 
pentru profesor, fiind o metodă colaborativă. Nu doar elevii sunt puși în situații de interacțiune și 
comunicare rapidă, ci și noi, adulții. 

Trebuie să-i stimulăm semnificativ pentru a-i convinge să se alăture activităților extrașcolare, 
prezentând produsele activităților lor, afișându-le și publicându-le. 

Diseminăm performanțele lor și pentru a-i învăța autonomia în învățare, comunicarea eficientă, 
problems solving-ul – rezolvarea problemelor ce apar în situațiile de viață cu care se întâlnesc, 
inițiativa în rezolvarea unor sarcini. 

Aprecierea celor din jur îi conduce discret spre obiective mai înalte, prin activități deosebit de 
interesante, care să le capteze atenția, să fie atractive, motivante și cu finalități remarcabile. 

Proiectul extrașcolar te învață să faci, să știi, să analizezi, să afli, să cunoști, să fii, să relaționezi 
și să colaborezi. 

Colaborând pe web, elevul experimentează propria formare ca om, devenind explorator al 
propriului eu, al propriei conștiințe umane. Deci, la partea de activități extrașcolare, prezentul a impus 
colaborarea online. E metodă potrivită pentru a ajuta elevii să se exprime și să își dezvolte 
competențele comunicarii colaborative, o aptitudine de management pentru azi și viitor.  

Deoarece sunt in activitate doar clasele a opta, am derulat  un proiect de activitate extrascolara 
intre doua scoli - elevii de clasa a VIII-a de la doua scoli ale comunei Matca s-au intalnit prin 
intermediul platformei ZOOM pentru a socializa. Am constatat ca au manifestat mare nerabdare si 
nu au fost deloc inhibati sau tematori. Ba din contra! Monitorizarea mea nici nu mai parea necesara... 
oricum, varsta adolescentei/preadolescentei este o varsta ingrata, sau asa stiam eu. Intre timp a trebuit 
sa ma updatez, nu doar eu, ci si parintii!   

S-au dăruit felicitări de Paște și de Crăciun, folosind serviciile poștale online. Acestea erau 
confecționate de elevi acasă, fotografiate sau scanate apoi. 

,,Ideea că relevanța muncii elevilor să nu se încheie la ieșirea din clasă nu poate fi doar o 
motivație puternică, dar poate crea de asemenea, o schimbare semnificativă în modul în care gândim 
despre sarcinile de lucru și munca pe care o cerem elevilor noștri.”  

(http://learningtouseweb20intheclassroom.blogspot.com/) 

Continuăm tradiția la alta scoala, colaborând pe web pentru un nou proiect, derulat an de an (de 
circa zece ani) - ,,Un alt mod de prezentare a preparatelor alimentare specifice sărbătorilor pascale”. 
Elevii au realizat decorațiuni de Paște din alimente, folosind mai ales ouă fierte și fructe sau legume 
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si le-au postat deja…de nerabdare! Entuziasmul îi însoțește și acum. Am strâns fotografii și încă se 
adună!  

Am început și confecționarea felicitărilor pentru Paște. Le vom dărui din nou! Le vom darui si 
in format fizic acolo unde este posibil. 
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INFLUENȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                           
IN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

PROFESOR – ROTARIU DANIELA                                                                      
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRINCIPESA ELENA BIBESCU, BARLAD 

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

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

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare . 

Se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc 
metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o 
formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele. 

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

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

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la 
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bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în 
mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi o percep active. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenţa spectatorilor.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasa.  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, 
îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 
mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme 
noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de 
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general.  

Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de 
participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se asociază 
cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman şi Matjasko, 2005): 
performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; o stare 
psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul 
şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; un grad mai 
scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de comportamente delincvente, 
incluzând arestări şi comportamente antisociale. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Provocările educației on-line 

 
 

Profesor: Rotaru Anca 
Palatul Copiilor Bacău – Filiala Onești 

 
 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 
școlii. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 
perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu 
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual, atat in activitatile scolare cat si 
exrtascolare. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și 
bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților 
didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări 
perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 
atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și 
să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 
instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja 
elevii /studenții să învețe și să lucreze independent. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 
online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 
tehnologii de predare în programele lor de instruire, atat in activitatile educative formale cat si non-
formale.  

Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 
din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de 
instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei 
umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. 

În contextul învățării on-line (formala/non-formala), literatura de specialitate aduce în prim 
plan conceptul de e-pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea 
implementa învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură 
fiabilă, acces facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea 
elevilor/studenților care trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării 
internetului, precum și abilități pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de 
autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de management al învățării, să 
dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste 
responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea 
profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, 
cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare critică 
a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de 
atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 
performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, 
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cu implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât 
în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat 
din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului 
de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan 
emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe  

cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de 
frustrare și a nivelului de stres, ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția 
sindromului de burnout.  

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 
întâmpină se numără: 

• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
• Evaluarea online poate fi subiectivă  
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală 
• Sunt izolați de colegi și de prieteni 
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 
sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități.  

Provocările profesorilor legate de educația online (formala/non-formala) sunt: 
• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia 
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 
• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială 
• Schimbarea programului de ore 

Educația (formala/non-formala) cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient 
Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 
adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 
personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 
spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 
în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate  
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online  
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• Solicitarea ajutorului când este nevoie 
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala 
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul 

său familial (profesori) 
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
 
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o 
transformare pozitivă foarte interesantă.   

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, mult din 
calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 
comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația 
cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel 
încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă 
lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-
i ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

• Părinții spun „prezent” la educație 
Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu 

instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot 
dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul 
unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu 
copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

• Punți digitale între profesori 
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari 
• Autonomie în învățare pentru elevi 
Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 
poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 
pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 
capacitatea de a fi autodidact). 

• Învățare prietenoasă de acasă 
Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 

Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 
cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 
foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 
părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

• Repoziționarea școlii 
”In aceste zile, nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online 

(posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer). Vorbim despre o 
școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, 
bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția 
din aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt 
abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, 
hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și siguranță.”(Nedelcu A., profesor universitar la 
Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) 

Învățarea există și în on-line, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 
ferestre către educație. Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, 
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pentru viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de 
reziliență.  

 
 
Resurse: 

 https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 
 https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/ 
 https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
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Activitate extrașcolară                                                                                                             
“Ne jucăm, ne distrăm și matematica învățăm!” 

 
Profesor: Rotaru Carmen                                                                                                 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”,                                                            
Roșiorii de Vede, Teleorman 

 
 
În contextul unei societăţi în continuă schimbare, învăţământul trebuie să-şi asume o nouă 

perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. Din această perspectivă, proiectul şi parteneriatul 
educaţional devin o prioritate a strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Creativitatea este o capacitate complexă ce ţine de personalitate şi este constituită dintr-o 
constelaţie de factori care favorizează obţinerea unor produse originale. În limita dezvoltării normale, 
fiecare dispune, într-o măsură mai mare sau mai mică, de un potenţial creator.  

Diferenţele se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest potenţial şi prin domeniul în 
care se afirmă. Principalii factori în funcţie de care se apreciază nivelul creativităţii sunt: 
originalitatea, flexibilitatea şi fluenţa gândirii. 

Astfel, am considerat că este necesar să dezvoltăm potenţialul creator al elevilor, să le stimulăm 
aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci printr-un proiect educaţional care să le permită 
să abordeze sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie şi la 
posibilităţile lor creative, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie şi, foarte 
important, să-i încurajeze să-şi depăşească de a nu greşi. 

Am ales să desfăşurăm acest proiect “Ne jucăm, ne distrăm și matematica învățăm!”, deoarece  
copiii sunt dornici să înveţe lucruri şi  tehnici noi din paleta variată a educaţiei, ei preferă să se implice 
în activități în care să se simtă importanți, să se manifeste liber, să-și evidențieze talentele, să-și 
satisfacă dorințele și curiozitățile. 

De aceea, am considerat că prin comunicarea și colaborarea virtuală cu cadrele didactice din 
alte școli care împărtășec aceleași idei, am putea atrage atenția asupra rolului major pe care îl ocupă 
disciplinele științifice în spectrul ariei curriculare și să diminuăm consecințele reducerii interesului 
față de studiul acestora. 

Proiectul presupune realizarea de către elevi a mai multor activități prin care se va revigora 
munca creativ-aplicativ-educativă în școală. Acest proiect educativ oferă tuturor elevilor şi 
profesorilor ocazia de a-şi testa potenţialul creativ, inovativ și aplicativ, de a interacţiona cu oameni 
cu aceleaşi pasiuni, şi, totodată, de a învăţa metodic, prin exerciţiu constant. 

Activitatea se desfășoară în parteneriat cu o școală din Republica Moldova și are ca scop 
stimularea creativităţii ştiinţifice și tehnice a elevilor, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii 
de explorare, investigare şi exprimare.  

Promovarea aplicaţiilor practice ale matematicii şi abordării interdisciplinare  în diverse 
domenii.  

Toate etapele proiectului s-au desfășurat online promovând astfel dialogul şi a comunicare între 
elevii şcolilor implicate în acest proiect;dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice 
din unităţi de învăţământ diferite. 
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL CĂRŢII PENTRU COPII                                                                  

,,BUCURIA LECTURII” 

 

Autor:prof. Rotaru Nina, LICEUL TEHNOLOGIC,,NICOLAE 
DUMITRESCU’’CUMPĂNA 

 

 

Participarea şcolii noastre la acest Festival al cărţii pentru copii a fost o provocare atât pentru 
cadrele didactice, cât şi pentru elevii mai mici sau mai mari din localitatea Cumpăna. 

Programul de activitate a cuprins diverse manifestări artistice: recitări de poezie, piese de teatru, 
spectacole vizionate pe scena Căminului Cultural Cumpăna sau acasă la calculator, creaţii literare, 
expoziţii de desene pe teme accesibile copiilor. 

Modalitatea de lucru a fost dictată de situaţia impusă de pandemie;au fost câteva luni cu 
prezenţa fizică în şcoală, apoi on-line şi , după vacanţa de primăvară ,iar la şcoală în bănci cu toate 
măsurile de protejare necesare. Nu este un an şcolar uşor, dar ne străduim ca elevilor să nu li se stingă 
pasiunea pentru lectură, pentru vorbirea frumoasă, corectă, expresivă. Cu alte cuvinte, dorim să le 
dezvoltăm pasiunea pentru cele trei valori universale:binele, adevărul,frumosul. 

Echipa de proiect a fost alcătuită din profesori de limba română şi toate cadrele didactice de la 
învăţământul primar: 

Pentru a ţine familiile aproape de şcoală am oprit timpul în loc cu aceste ,,expoziţii vii”. 
 

 
     De la clasele pline de copii frumoşi, la clase goale… şi la un ecran de calculator… 
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Am încercat să lucrăm la proiectele propuse solicitând din partea părinţilor o colaborare reală, 
în sensul că trebuia să înregistreze o recitare de poezie sau să facă o fotografie a unui desen, astfel 
încât să putem crea o expoziţie virtuală cu lucrările cele mai reuşite.  

Activitatea închinată Zilei Naţionale a României, 1 Decembrie a reprezentat prima expoziţie 
on-line. 

 
A urmat activitatea închinată Luceafărului poeziei româneşti, marele Mihai Eminescu.Elevii au 

înregistrat recitările şi le-au trimis cadrelor didactice.La fel au procedat şi cu lucrările plastice, le-au 
fotografiat şi le-au trimis coordonatorului de proiect. A fost o manifestare la distanţă, dar liantul a 
fost la fel de puternic şi copiii s-au simţit alături de dascălii lor, primind aprecierile acestora cu mare 
plăcere. 

Următoarea activitate a fost despre Unirea Principatelor Române, 24 Ianuarie. Elevii mici au 
realizat desene,cei mari au recitat poezii închinate acestui act istoric remarcabil. 

La începutul lunii martie tot românul îşi aminteşte cu drag de marele povestitor, Ion Creangă. 
Şcoala noastră a realizat un program special dedicat acestui iubit scriitor. 

Activităţile s-au desfăşurat în clase, fiecare învăţător trimiţând la coordonatoarea acestui 
proiect, fotografii cu prezentare de cărţi scrise de Ion Creangă, cu desene inspirate din creaţia acestui 
scriitor. Şi dacă tot am învăţat să lucrăm on-line şi ne-am însuşit utilizarea unor aplicaţii,eu am realizat 
câteva prezentări cu aplicaţia Quik. 

Desenele au fost foarte sugestive, viu colorate, s-au încadrat în tematica propusă şi au încântat 
privirile vizitatorilor. 

Colegele noastre au rezervat ore de iniţiere în creaţia literară în cadrul cărora elevii au aşternut 
pe hârtie gândurile lor cele mai frumoase cu privire la un personaj dintr-o carte citită sau au adresat 
câte o scrisoare personajului/autorului preferat. 

Cele mai reuşite lucrări au fost transmise on-line la organizatorii festivalului şi aşteptăm cu 
nerăbdare aplauzele. 
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PALETA DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 
 

Profesor: Rusan Oana - Raluca                                                                                       
Şcoala Gimnazială Nr. 195, Bucureşti 

Profesor: Rusan Gabriel -Tiberiu                                                                                              
Şcoala Gimnazială Nr. 36 “D. Ştiubei”, Constanƫa 

 

 

Activităƫile extraşcolare au impact major asupra dezvoltării elevului de gimnaziu. 

În aceste vremuri greu încercate de pandemie, realizarea acestor activităƫi este mai dificilă, dar 
nu imposibilă. Astfel, organizatorii de activităƫi au pus la dispoziƫia partenerilor educaƫionali o serie 
de activităƫi care se pretează a se desfăşura on-line. 

O activitate deosebită la care au luat parte elevii a fost ATELIERUL DE BENZI DESENATE 
organizat de domnul profesor Grăjkdeanu Mihai-Ionuƫ. Timp de oră şi jumătate, elevii au lucrat pe 
caietul de lucru primi, sub atenta îndrumare a domnului profesor de benzi desenate. Au realizat desene 
ale propriei persoane, în strȃnsă legătură cu personalitatea descrisă în cadrul revistei de benzi 
desenate.   

Elevii au desenat concomitent cu invitatul nostru, care a folosit o tabletă grafică şi, în acest fel, 
tabloul a fost unul mai bun. Elevii s-au relaxat făcȃnd o activitate pe care o apreciază cei mai mulƫi 
(desenatul), iar profesorul de Limba şi literatura romȃnă a valorificat această experienƫă de învăƫare, 
punȃnd în catalog note mari. Astfel, elevii au scăpat de stresul unei evaluări, iar paleta de activităƫi 
extraşcolare s-a lărgit. 

Atelierul de robotică gratuit, organizat de Logiscool Titan face parte dintr-un proiect mai amplu. 
In cadrul unei ore de curs, elevii au luat parte la un atelier de robotică, un fel de Scratch. Prin 
intermediul acestui program, educabilii învaƫă să gȃndească creativ, să îşi sistematizeze cunoştinƫele, 
să lucreze în echipă, abilităƫi esenƫiale pentru viaƫă în secolul al XXI-lea.  

Prin intermediul Scratch-ului, elevul poate să creeze poveşti interactive, animaƫii, să îşi 
partajeze/ distribuie creaƫiile cu ceilalƫi colegi/ prieteni în comunitatea on-line.  

Beneficiind de un trainer entuziast, puƫin mai mare decȃt ei, elevii au respectat cerinƫele 
atelierului. Ca profesor de Limba romȃnă, le-am propus elevilor de clasa a VII-a un proiect 
transdisciplinar (Limba romȃnă -TIC - Educaƫie tehnologică) împreună cu colegii care predau 
disciplinele mai sus menƫionate.  

Timp de o lună şi jumătate, elevii au de creat două personaje animate, pornind de la textul literar 
“Moara lui Călifar” de Gala Galaction. In cadrul unei ore de curs, vor prezenta celor trei profesori ce 
au realizat, urmȃnd să primească note la toate cele trei materii.  

Astfel, se valorifică experienƫa acumulată în cadrul activităƫii extraşcolare, dar se şi pun în 
practică toate cunoştinƫele de TIC, literare. 

Aşadar, împletim activităƫile nonformale cu cele formale pentru a forma cetăƫeni ai secolului 
tehnologiei. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 
Rusan Irina                                                                                                                               

Școala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” Bârlad 

 
 

Fiecare copil trebuie să cunoască principalele tradiții și obiceiuri de Paște, deoarece îl 
ajută să perceapă ăi partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială, în care se 
primesc cadouri de la iepuraș și se ciocnesc ouă roșii. 

 
Trebuie ajutați să pătrundă în spiritul sărbatorii pascale, explicandu-le câteva tradiții și 

învătându-i să respecte câteva obiceiuri populare, pentru a trai trup și suflet acest moment 
important din religia creștină. 

 
Numai întelegând obiceiurile populare si tradiția acestei sărbatori, copiii pot întelege sensul 

înrosirii ouălor, a mersului la biserică dupa lumina sau a hăinutelor noi pe care le poartă în Duminica 
Paștelui, lucruri pe care, în lipsa unor explicații pe întelesul lor, le accepta și le trateaza ca atare. 

Săptămâna Mare este cea care precede sărbatoarea Învierii Domnului, adică Paștele. Se mai 
numește și Săptamâna Patimilor, deoarece este cea în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. 

Există mai multe datini care se respectă în această perioadă, pe care micuții este bine să le 
cunoască. Nu le vom pomeni despre post, deoarece sunt mici să respecte aceasta datină. 

Însa le explicșm că este săptămâna în care se face curățenie generală și se gătesc toate bunătățile 
de Paște, lucruri la care ei pot ajuta din plin. 

Explicăm copiilor că în Joia Mare din Săptămâna Patimilor se vopsesc ouăle roșii. Ritualul se 
face inainte de momentul în care a fost răstignit Iisus pe cruce, adică Vineri, care mai este numită si 
Vinerea Neagră. 

Sâmbătă noapte toată lumea merge la biserică, deoarece este momentul în care Domnul Iisus 
Hristos înviază din morți, moment care este marcat de primirea Sfintei Lumini de la preot, moment 
care marchează primirea Luminii în case și în suflete. Îi învățăm să cânte și tradiționalul "Hristos a 
înviat din morți!", care marchează bucuria învierii și începutul sărbătorilor pascale. 

Ouăle roșii simbolizează sângele pe care Mântuitorul l-a vărsat pe cruce pentru omenire. 
Copiii trebuie să știe că se vopsesc în Joia Mare și se ciocnesc în Duminica Paștelui, ciocnitul 
ouălor marcând bucuria învierii Domnului. 

Tradiționala strigare ”Hristos a inviat" are loc doar la invierea Domnului și reprezintă salutul 
pe care și-l dau oamenii timp de 40 de zile după Paște, moment în care Iisus Hritos se înalță la ceruri. 
Explicăm micuților că se spune "Hristos a inviat" și în momentul în care se ciocnesc ouăle, iar cel cu 
care se ciocănește răspunde cu "Adevarat a înviat". 

Tradiția spune că persoana care ciocănește prima oul este întotdeauna cea mai în vârstă. 
Hăinuțele noi cumpărate de Paște reprezintă respectul pentru această sărbătoare, pentru nou, iar 
tradiția spune că așa cum primăvara natura revine la viață, așa și noi trebuie să ne primenim cu haine 
noi de Paște. 

Un alt obicei popular care se ține și în ziua de astăzi în multe zone ale țării este spălatul pe față, 
în dimineața Paștelui, cu apa în care ții un ou roșu peste noapte.  

Se spune că cine se spală cu această apă este sănătos tot restul anului. Este un obicei drăguț, pe 
care micuțul tău îl poate învața și respecta în fiecare an, de Paște. 

 

639



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                       
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

Prof. înv. preșcolar: Andrada Simina Rusu 
Liceul Teoretic” David Voniga” - Structură G. P. P. Giroc 

 
 

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

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

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

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.Se mai 
spune că aceste activitezi sunt un prilej de activizare și de dezvoltare a ceativității. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse.  

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

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc.  

Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, 
să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să 
utilizeze simboluri. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 
prin interpretarea unor roluri de teatru.. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului 
popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor 
activităţi extracurriculare. 

Aceste activități au fost destul de greu realizate on-line,deoarece recitarea unei poezii în fața 
unui monitor nu este același lucru cu recitarea unei poezii în fața clasei sau în fața părinților. Cu toatea 
acestea serbarea s-a realizat on-line, preșcolarii au fost foarte încântați că s-au revăzut,dar tot odată 
triști pentru că nu au putut să se îmbrățiseze și să se joace împreună. 
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Acest tip de activități îi antrenează pe copii în activitatea de învățare, îi apropie de grădiniță și 
îi determine chiar să o îndrăgească. 

 
                                                                                       
 
Bibliografie: 
• Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
• Ciubuc Iuliana, Armonia naturii , Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110. 

Mangri, F., Elisei, E., Dorobeti, T., Bucovală, G., Experienţe didactice şi pedagogice de success, 
Poarta Albă, 2010, pagina 230. 
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Activităților extrașcolare în învățământul online 
 
 

Prof. logoped Rusu Gabriela 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Beclean 

 

 
”Jocul este cea mai bună formă de învățare” (Jean Piaget) 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.   

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Acestea 
urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital 
și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activități extrașcolare de turism virtual  
Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 

să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. Pentru a-i diversifica 
activitatea din fiecare zi pe perioada online, explorează alături de copilul tău un muzeu nou sau o 

642



grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate lenea și 
plictiseala cu această activitate online interactivă!  

Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă se vrea un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, se poate opta 

pentru cercuri de ecoturism sau ecologie. Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, 
educația ecologică ajută copiii să afle cât de important este mediul înconjurător pentru viața oamenilor 
și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din 
comunitatea lor. 

Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă.  Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru 
că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online. 

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

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

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
2.  Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 

 

Profesor Rusu Ioana                                                                                                            
Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generatii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilitătilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. 

În perioada învățării la distanță, la fel ca toți profesorii, am folosit diverse resurse procedurale 
și digitale pentru continuarea actului educativ în mediul online, iar eficiența acestui proces este dificil 
de cuantificat, dar nu imposibil. Un rol important l-a avut menținerea legăturii cu familia și implicarea 
acesteia în activitățile extrașcolare. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual, 
dar condițiile din ultimul an ne-au determinat să regândim aceste activități.  

Având în vedere că nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la 
sfârșit asimilează niște experiențe noi, printre temele pe care le-am abordat se numără: 

- participarea la dezbateri sau discuții de grup . Atât elevii cât și părinții acestora au fost invitați 
să participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare.  

- participarea la concursuri de cultură generală Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de 
lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu 
le aveau înainte.  

- participarea la diverse campanii de conștientizare Elevii au fost implicați în  diferite activități 
care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi în problemele 
societații actuale. 

Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, 
dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să 
asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului 
spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le 
până va ajunge la performanță.  
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Un alt aspect pozitiv al activităților extrașcolare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 
extrașcolare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă 
prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți 
de comunicare cu semenii lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât 
trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care 
nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se 
controla comportamental, emoțional.  

In concluzie putem spune ca activitatea extrașcolare e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ – CONCURS                                                  
"ENGLISH SPEAKING COUNTRIES LANDSCAPES'' COMPETITION 

 
RUSU MARIANA,                                                                                                           

profesor: LIMBA ENGLEZA                                                                                              
SCOALA GIMNAZIALA NR.7, GALATI, JUDETUL GALATI 

 
 

Secolul XXI nu mai ca a marcat numeroase si importante prefaceri tehnologice si stiintifice, ci 
a adus in prim plan si o nevoie acuta a omenirii de a comunica, a socializa si, mai ales, de a se informa.  
Ca atare, studiul unei limbi straine a capatat un rol central in realizarea acestui deziderat, iar limba 
engleza, fiind vorbita in prezent, de o treime din populatia mondiala, este principala limba straina 
dorita in echiparea fiecarui cetatean pentru a face fata cu succes provocarilor  unei societati bazate pe 
cunoastere. 

Studiul limbii engleze contribuie intr-o maniera specifica la formarea generala a fiecarei 
persoane, in special prin dezvoltarea competentei de comunicare intr-o limba straina, dar si prin 
dezvoltarea abilitatilor cognitive in general, sensibilizarea cu privire la aspecte interculturale, largirea 
orizontului de cunoastere, cresterea stimei de sine, sporirea motivatiei. Limbile straine reprezinta 
pasaportul tau catre ceilalti oameni. Ele te ajuta sa comunici eficient cu strainii cu care vii in contact 
fie ca esti la munca ori in vacanta.  Limbile straine sunt folosite in toate domeniile, ele aduc oamenii 
aproape si leaga continente, leaga tari, leaga culturi si civilizatii. 

Forma actuala a programei scolare pentru disciplina limba engleza reprezinta o etapa tranzitorie 
catre un demers viitor de proiectare unitara si coerenta pe parcursul intregului invatamant 
preuniversitar, care va avea la baza definirea profilului de formare al absolventului si elaborarea unui 
nou cadru de referinta unitar al curriculum-ului scolar romanesc. 

Scopul studierii limbii engleze in scoala este insusirea limbii engleze ca intrument de 
comunicare, accentul fiind pus pe punerea in practica, a normelor exprimarii orale si scrise.  De aceea, 
profesorul de limba engleza are un rol important, si anume,  acela de a-i stimula pe copii, de a gasi in 
permanenta activitati care sa ii faca pe elevi sa contientizeze importanta studierii limbii engleze.  
Cunoasterea si utilizaera corecta a limbii engleze le asigura copiilor o dezvoltare plenara, le deschide 
acestora perspectiva unei vieti spirituale bogate. 

Rolul decisiv in cultivarea limbii engleze revine scolii. Acesta este motivul care ne-a indemnat 
sa realizam acest concurs. In realizarea subiectelor se va tine seama de cunostintele pe care le detin 
elevii din clasele anterioare, precum si de cele studiate in anul scolar in curs, de posibilitatile de 
intelegere corespunzatoare varstei, dar s-a avut in vedere si faptul ca materialul auxiliar rezultat 
trebuie sa reprezinte un instrument de lucru util pentru profesorul preocupat permanent de cultivarea 
limbii engleze. 

Pregatirea elevilor pentru concurs vizeaza competentele generale/specifice si continuturile 
asociate acestora din programele scolare din anii anteriori anului de studiu in case se afla, precum si 
continuturile pentru anul scolar in curs invatate pana la data desfasuratii fiecarei faze a concursului, 
aprofundate si extinse in limitele particularitatiilor de varsta ale elevilor. 

 

Concursul se va desfasura pe nivelurile de varsta si de pregatire didactica, in intervalul claselor 
V- VIII si IX-XII. 
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ETAPA I: 
♥ Fiecare elev participant va trebui sa aleaga o fotografie reprezentativa dintr-o tara vorbitoare 

de limba engleza (Regatul Unilt al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Australia,  Canada, 
Irlanda, Malta) si sa compuna un eseu pe baza imaginii in care poate sa descrie exact ce se poate 
vedea in imagine si/sau ce trairi sau sentimente ii trezesc acele imagini.  

 

ETAPA II: 

♥ Dupa ce toate lucrarile au fost primite si evaluate, fiecare concurent/scoala va primi  din 
partea organizatorilor o noua fotografie (acceasi pentru fiecare participant) intr-un interval de timp 
dat, conform calendarului. Pe baza noii fotografii concurentii vor trebui descrie exact ce se poate 
vedea in imagine si/sau ce trairii sau sentimente ii trezesc acea imagine. 

♥ Noile eseuri vor fi evaluate si notate.  
♥ Pe baza mediei dintre cele 2 probe elevii vor fi recompensati. 
♥ Responsabilitatea organizarii si desfasurarii primei faze revine fiecarei unitati de invatamant 

inscrise in concurs 
 

ETAPA III: (etapa directă): 

Etapa directă a concursului se va desfăşura la sediul şcolii coordonatoare. Fiecare elev 
participant va primi acelaşi set de 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care pot fi corecte 4, 3, 
2, 1 variante.  Fiecare variantă corectă va primi 1 punct, aşadar maximul de puncte posibile este 20. 
Cele 20 de întrebări pot face referire la:  

1. Obiective turistice din ţările vorbitoare de limbă engleză. 
2. Elemente generale din geografia acestora. 
3. Sărbatorile specifice în aceste ţări. 
4. Diferenţe de vocabular între ţările vorbitoare de limba enlgleză. 
 Pentru concurentii din alte judete, responsabilitatea organizarii desfasurarii concursului 

revine unitatii de invatamant paticipante. Profesorul coordonator, impreuna cu ceilalti membri ai 
proiectului, vor transmite on-line, in dimineata concursului, subiectele si baremele pentru fiecare 
nivel de studiu, pe adresa scolilor care au elevi calificati la aceasta etapa. Profesorii din scolile 
paticipante au datoria sa multiplice subiectele, sa le distribuie participantilor si sa asigure 
suprevegherea si evaluarea lucrarilor..Procesul verbal cu punctajele obtinute, din fiecare unitate 
participanta, este transmisa coordonatorului proiectului (marianarusumariana@gmail.com), in 
maxim 24de ore de la finalizarea concursului.  

De precizat, este faptul că, în cazul în care situația pandemică nu 
ne va permite să susținem proiectul așa cum ne-am propus, această etapă se poate desfășura online 
cu ajutorul aplicațiilor Google (Google Classroom, Formulare Google, Google Meeting). 

Ne propunem, deasemenea, ca pe parcursul proiectului să desfășurăm activități cu ajutorul 
noilor tehnologii pentru a face activitățile mai atractive și interactive (Kahoot, Wordart, Vimeo 
Chatterpix, Jigsawplanet, Padlet, Facebook, etc). 

Impactul estimat al implementării concursului asupra grupului ţintă, asupra şcolii şi asupra 
partenerilor: elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE                                          
“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA                      
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ŞOTÂNGA                       

EDUCATOARE: RUSU OANA ELENA 
 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

TIPUL 
ACTIVITĂŢII 

RESPON
SABILI 

DA
TA 

EVALUAREA 
ACTIVITĂŢII 

1. “Rame Foto” - Îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
copiilor despre 
materialele de 
lucru şi 
caracteristicile 
lor, precum şi 
despre utilizarea 
de tehnici de 
lucru necesare 
prelucrării 
acestora în 
scopul realizării 
unor rame foto 
personalizate; 

- Formarea şi 
consolidarea 
unor abilităţi 
practice 
specifice 
nivelului de 
vârstă şi de 
dezvoltare 
motrică; 

- Dezvoltarea 
simţului practic 
şi estetic; 

- Stimularea 
expresivităţii şi 
imaginaţiei 
creatoare prin 
activităţi 
practice si 
artistico-plastice. 

- activitate 
practică; 

- activitate 
artistico-
plastică. 

Educatoare
: 

RUSU 
OANA 
ELENA 

 

 - ramele foto 
realizate; 

- fotografii din 
timpul activităţii. 
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2. “Bunătăţi pentru 
masa de Paşti” 

- Creşterea 
interesului 
pentru arta 
culinară; 

- Dezvoltarea 
abilităţilor de 
lucru în echipă şi 
a atitudinii 
pozitive 
(fairplay, 
competitivitate, 
cooperare, 
perseverenţă, 
respectul şi 
preţuirea faţă de 
semeni, 
iniţiativa, 
spiritul de 
observaţie, 
curajul, 
hotărârea); 

- Conştientizarea 
importanţei pe 
care o are 
alimentația 

sănătoasă în 
construirea şi 
desăvârşirea 
sănătății. 

- activitate 
practic-
gospodărească; 

- activitate 
culinară. 

Educatoar
e: 

RUSU 
OANA 
ELENA 

 

 - produsele 
culinare 
realizate; 

- fotografii din 
timpul activităţii. 

3. “Activităţi 
outdoor” 

- Observarea 
unor locuri de 
interes 
peisagistic; 

- Cunoaşterea 
unor elemente 
din natură; 

- Stimularea 
dorinţei de 
cunoaştere şi a 

curiozităţii de a 
înţelege 
fenomenele şi  
procesele din 
mediul 
înconjurător; 

- Dezvoltarea 
sentimentelor de 

- educaţie 
ecologică; 

- activități pe 
grupe de 
interes; 

- joc de rol; 

- trasee / 
activităţi 
sportive. 

 

 

 

 

 

 

Educatoar
e: 

RUSU 
OANA 
ELENA 

 

 - fotografii din 
timpul activităţii; 

- impresii; 

-premii. 
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ocrotire a 

  mediului; 

- Formarea şi 
dezvoltarea unor 
trăsături de 

  caracter: spirit 
de prietenie, 
respect faţă de 

  semeni şi de 
natură. 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Kalokagathia – 
competiţii 
sportive” 

- Formarea şi 
dezvoltarea 
deprinderilor 
motrice de bază; 

- Perceperea 
componentelor 
spaţio-
temporale; 

- Folosirea 
acţiunilor 
motrice învăţate 
pentru a exprima 
sentimente şi/sau 
comportamente, 
pentru a 
răspunde la 
diferiţi stimuli 
(situaţii), la 
diferite ritmuri; 

- Stimularea 
calităţilor 
intelectuale, de 
voinţă şi afective 
în vederea 
aplicării 
independente a 
deprinderilor 
însuşite; 

- Dezvoltarea 
respectului faţă 
de sine, a 
încrederii în 
forţele proprii şi 
a curajului. 

- activităţi de 
educaţie psiho-
motrică 
(competiţii 
sportive şi 
dans). 

Educatoar
e: 

RUSU 
OANA 
ELENA 

 

 - fotografii din 
timpul activităţii; 

- diplome. 

 

5. “Ce pot face 
două mâini 

- Îmbogăţirea 
cunoştinţelor 

- activitate 
artistico-

Educatoar
e: 

 - expoziţie cu 
lucrările 
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dibace” copiilor despre 
materiale şi 
caracteristicile 
lor, precum şi 
despre utilizarea 
de tehnici de 
lucru necesare 
prelucrării 
acestora în 
scopul realizării 
unor produse 
simple; 

- Formarea şi 
consolidarea 
unor abilităţi 
practice 
specifice 
nivelului de 
vârstă şi de 
dezvoltare 
motrică; 

- Dezvoltarea 
simţului practic 
şi estetic; 

- Stimularea 
expresivităţii şi 
imaginaţiei 
creatoare prin 
activităţi plastice 
şi practice. 

plastică; 

- activitate 
practică. 

RUSU 
OANA 
ELENA 

 

realizate de 
copii; 

- confecţionarea 
unui “Album al 
grădiniţei” cu 
fotografii din 
cadrul 
activităţilor din 
această 
săptămână. 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

 
 

Prof. Rusz Delia Corina 
Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit 

 
 
 
Spre deosebire de alți ani, anul acesta am trecut  printr-o perioadă specială, în care a fost nevoie 

să ne adaptăm metodele, strategiile chiar și activitățile extracurriculare astfel încât să le putem 
desfășura în mediul online. Cu răbdare, muncă, seriozitate, responsabilitate și efort maxim, am reușit! 

Chiar dacă activitatea școlară s-a desfășurat online, nu am renunțat la activitățile extrașcolare, 
pe care le-am adaptat și astfel am reușit să realizăm parteneriate cu școli din Republica Moldova, am 
desfășurat proiecte eTwinning, împreună cu școli din intreaga Europă, am organizat întâlniri cu 
părinții, impicându-i  activ în aceste activități pe care le-am valorificat la maxim și de care ne-am 
bucurat, reușind astfel să le folosim în favoarea noastră. 

O activitate deosebită a avut loc in mediul online cu ocazia Crăciunului, activitate la care au 
participat copiii, parinții și bunicii. Am îmbrăcat cu toții straie de sărbătoare, am colindat și am 
confecționat ornamente pentru badul de Crăciun.  

În această activitate am folosit platforme și  aplicații pe care le-am mai folosit la ore în scop 
educativ, însă de data aceasta au fost folosite astfel încât  să ne creeze bună dispoziție și să ne 
introducă în atmosfera de sărbătoare. 

Am folosit https://www.mentimeter.com/ pentru a le oferi părinților posibilitatea să își exprime 
părerea în legătură cu ceea ce a însemnat anul 2020 pentru ei, apoi am folosit https://wordwall.net/ 
pentru a realiza cutiuțe cu întrebări surpriză pentru bunicii care ne-au povestit cum a fost Crăciunul 
în  timpul copilăriei lor.  

Copiii au folosit Chatter Pix Kid pentru a  transmite  mesaje colegilor și familiilor acestora  cu 
ocazia  sărbătorilor de Crăciun, cu ajutorul https://whiteboard.fi/ am ilustrat Legenda bradului de 
Crăciun, am citit împreună o poveste in https://issuu.com/, iar în urma acesteia am ordonat momentele 
întâmplării cu https://www.liveworksheets.com/, am urmărit tutoriale pe https://www.youtube.com/ 
pentru a confecționa ornamente de Crăciun, iar apoi am realizat cu https://www.greetingsisland.com/ 
felicitări virtuale.  

Toate aceste activități au fost prezentate in https://padlet.com/ reușund astfel să surprindem 
toate aspectele și momentele acestei activități.  

Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi au fost de comunicare şi interrelaţionare, dar şi 
de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevii zilelor de azi îşi manifestă interesul. 
De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate un program 
de activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. Prin conţinutul bogat şi 
diversificat al programului pe care l-a desfățurat, am valorificat interesele  şi gusturile elevilor din 
clasa mea, transformâmd în plăcere şi satisfacţie  străduinţele fiecărui copil în parte. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care 
participarea activă la activităţile extraşcolare desfățurate atât în manieră tradițională, dar și online,  ar 
trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în 
cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o 
implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a 
acestora. 

 Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare.  
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  La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare 
pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul 
elevilor.  

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi 
să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea 
contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii 
sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.  

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

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

 Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.  

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 
singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 
provocări.  

Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a 
răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, 
activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de 
specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui 
climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  

Cred că în decursul acestei perioade, am reușit să valorizez din ce în ce mai mult aspectul 
educaţiei de-a lungul întregii vieţi, al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare, 
reușind să dezvolt competențele cheie la elevii clasei mele.  
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competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; 
 Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 
 

 

 

653



 

Utilizarea calculatorului la activităţile cu caracter religios 

 
Prof. Ruţă Cătălina                                                                                                           

Şcoala Gimnazială ,,Virgil Calotescu,, Bascov, Argeş 

 
Internetul ocupă un loc important nu doar în viața noastră cotidiană, ci câștigă pondere și în cea 

spirituală. Comunități din toate religiile au propriile lor site-uri pe internet, iar noile facilități 
tehnologice sunt folosite din ce în ce mai des în spațiul cultic: becuri în loc de candele sau lumânări, 
inclusiv pentru pomenirea morților și pentru cei vii (în Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă din 
America), acționarea prin energie electrică a clopotului, utilizarea casetelor înregistrate (CD, DVD 
etc.), înainte și după terminarea unui serviciu religios(cu muzică religioasă sau predici), fără a vorbi 
de posibilitatea de a audia și chiar a viziona sau participa prin internet la un serviciu religios. Bisericile 
au o atitudine diferită față de această nouă realitate a vieții contemporane.  

În general tendința este, chiar și în mediile creștine tradiționaliste(fundamentaliste), de a afirma 
că Evanghelia trebuie propovăduită prin orice mijloc pe care Dumnezeu îl rânduiește în fiecare epocă. 
Există o întreagă literatură care prezintă internetul în termeni mesianici: el este începutul unei ere noi; 
acesta va fi începutul unei societăți ideale; susțin promotorii. Mai mult, internetul este pentru unii 
locul de împlinire a unor aspirații religioase asociate cu ideea de „Noul Ierusalim” sau cu imaginile 
din cartea Apocalipsei.  

Internetul este de asemenea locul prozelitismului și al controverselor religioase. Orice miscare 
religioasă se poate face cunoscută pe internet: își poate prezenta doctrina; poate comunica interactiv 
cu cei interesați prin forum sau chat; poate oferi servicii religioase, ca sfatul pastoral; poate face 
activități comerciale, ca vânzarea de CD-uri, cărți, obiecte. Educația este un proces evolutiv și 
complex desfășurat pe parcursul mai multor etape și vizând o anume finalitate, finalitate care are în 
vedere formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice ale copiilor și ale tineretului, 
ale oamenilor și ale societății. De-a lungul secolelor, educația a fost strâns legată de religie. În 
Antichitate, în Orient, școlile funcționau în general pe lângă temple.  

În Occident, mănăstirile erau centre de cultură pe lângă care funcționau școli, atât pentru viitorii 
clerici (școala interioară), cât și pentru laici (școala exterioară). În țara noastră încă din sec. al XI-lea 
existau școli pentru pregătirea preoților pe lângă mănăstiri și centre episcopale, cu predare în limba 
latină, greacă și slavă.  Educația religioasă trebuie să înceapă încă din copilărie deoarece copilul poate 
fi mai influențat religios-moral când este mic decât mai târziu. Deprinderile bune, formate în 
copilărie, rămân uneori valabile pentru întreaga viață.  

Acțiunea de inițiere în taina vieții creștine, de formare a personalității religioase „după chipul 
lui Hristos” se face și în cadrul învățământului religios, urmărindu-se informarea și formarea elevilor 
în vederea atingerii idealului vieții de creștin. Dar personalitatea creștină a elevilor trebuie să îmbrace 
câteva trăsături ca: libertatea, voința (ce se manifesta în chemările, exigențele și încercările vieții) și 
sentimental ca element social-divin.  

Instruirea religioasă duce la cultura religioasă, care nu este același lucru cu cultura creștină. 
Toată lumea învață și reușește să cunoască mai mult sau mai puțin o doctrină. Dar nu toată lumea 
pune în practică trăirea creștină. Constatăm astăzi o criză morală în societate. Una e să fii creștin cu 
numele, alta să fii practicant. Pe elevi cine să-i învețe religia? Să-i învețe mass-media? Ar fi un nou 
sens. Să învețe de la Biserică? Dar câți elevi vin astăzi la Biserică? A mai rămas școala. Religia se 
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învață prin armonizarea vieții fizice a elevului, în acord cu cea spirituală, aceasta ajutându-l să le pună 
la suflet și să le practice în viață.  

În procesul de predare-învățare Deci, pe lângă metodele de predare-învățare folosite, trebuie să 
cultivăm predispoziția religioasă și prin alte forme de manifestare, care apoi să se exteriorizeze prin 
sentimentul religios și să se concretizeze printr-o serie de acte și atitudini morale, rituri, ceremonii și 
practici religioase.  

În lumea informaticienilor este cunoscut că "folosirea calculatorului este limitată doar de lipsa 
de imaginaţie a utilizatorului”- deci numai faptul că noi nu vrem sau nu putem să folosim calculatorul 
în rezolvarea unei probleme este singura limitare posibilă. Mai rămâne să ne gândim că, dacă noi nu 
vom folosi calculatorul , alţii o vor face cu siguranţă şi vor fi astfel cu mulţi paşi înaintea noastră....  

Calculatorul nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului dar a ignora rolul şi importanţa 
lui înseamnă a te opune firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, este evidentă 
necesitatea utilizării calculatorului în toate şcolile, măcar pentru asigurarea reală a şanselor egale în 
educaţie. În procesul de evaluare Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun 
vizualizarea întrebării, a variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive).  

Avantajul constă în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi 
auditiv); se poate afişa punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel 
moment. Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă.  

Testele grilă pot fi periodic actualizate. Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a 
oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a 
materialelor didactice elaborate de ei şi de profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare 
pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestari ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste 
şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a 
olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre 
activitatea lor în scoală, anunţuri şi mica publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, 
mesaje, cursuri opţionale, facultăti şi colegii).  

De asemenea, elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, 
diferite programe și softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi 
educative interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă. Se poate spune deci că utilizarea        
Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei 
informale în educatia formală.  
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Activitățile extrașcolare în pandemie 

 
Autor: Sabău Adela – Ioana                                                                                               

Profesor educator: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont Oradea,                      
Jud. Bihor 

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

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i invățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

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

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

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

Pentru învătământul special acest cadru este mult mai vizibil, copii cu diverse deficiențe,mai 
puțin dotați intelectual au aptitudini,înclianații  uneori nebănuite în diverse arii artistice pe care noi 
le valorificăm și le scoatem la lumină prin intermediul acestor activități extracurriculare. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 
uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide,pentru că, 
desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 
socială. 
Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de cunoaştere a 
frumuseţilor  naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a 
mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic. 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane  
care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 
valorizarea acestor copii. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare ca având un 
rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, 
am putut ușor constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de 
pandemia de Covid-19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele 
didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul 
să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață,  a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea și mai ales barierele impuse de deficiența 
fiecăruia. 
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Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorilor , dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev.   

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic.  

Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru viață, întărind trăsături pozitive de caracter. 

  Am desfășurat și participat cu elevii mei în perioada pandemică derulată în online, activități 
extracurriculare diverse (concursuri, vizite, tururi  virtuale etc), dar impactul asupra asupra elevilor  
nu a fost cel la care eu și colegii mei ne-am fi așteptat.  Au lipsit întâlnirile  cu colegii din județ, țară 
și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea normalitate, care înainte 
de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 
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Folosirea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în actul didactic 
 

 

Safta Adriana Simona 
 

 

Folosirea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în actul didactic reprezintă o 

necesitatea în predarea educației muzicale. Este imperios necesară cunoașterea îndeaproape a 

percepţiei elevilor asupra realităţii actuale şi viitoare a educaţiei muzicale, a raportării profesorilor de 

educaţie muzicală la conturarea unei imagini a educaţiei muzicale în concordanţă cu profilul realităţii 

contemporane şi viitoare, a determinării măsurii în care dimensiunea virtuală este sau nu o poartă spre 

dimensiunea reală a universului sonor. 

Computerul este în prezent un instrument care oferă infinite posibilităţi de explorare a artei 

sunetelor. Astfel el trebuie să devină o componentă de bază în educaţia muzicală a copiilor din şcolile 

de cultură generală. Valorificarea noilor tehnologii reprezintă un deziderat al unei educaţii muzicale 

competitive. Dotarea slabă a unităților de învățământ cu aparatura necesară, cu achiziționarea de 

softuri specializate și slaba pregătire a profesorilor pentru predarea computerizată reprezintă un 

deziderat și duce la scăderea interesului elevilor pentru orele de muzică. 

În perioada pascală, activitățile desfășurate cu elevii în mediul online, i-au propulsat pe aceștia 

într-o ipostază complexă de creatori, interpreți, ascultători, spectatori, cititori, aceștia integrând 

imaginea fenomenelor reale şi a ideilor subiective, afirmându-se prin produsele sau ca produs al artei 

muzicale. Elevul se produce într‐o ipostază complexă de creator, concomitent, acesta făcând apel la 

alte arte pentru a întregi imaginea artistică specifică educației. 

Activitățile s-au desfășurat prin prezentări power-point, serbări virtuale interactive, recitaluri 

online desfășurate la domiciliul fiecărui elev. 

Importanţa muzicii în conturarea unei viziuni inovatoare asupra lumii este de necontestat, 

nefiind, în mod cert, deţinătorul absolut al monopolului în cadrul activităţilor educative care dezvoltă 

creativitatea. Aceasta pentru că muzica, artele în general, presupun un alt mod de gândire, focusează 

atenţia asupra unor elemente nebănuite şi lansează provocări care pot fi importante pentru generaţiile 

viitoare.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                                                   

ŞI MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE 
  
 

PROF. ŞAIGĂU BIANCA 
ŞCOALA GIMN. NR. 7, GALAŢI 

 
Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor şi 

urmăreşte identificarea talentelor, aptitudinilor, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, a unui 

comportament creativ, oferind în acelaşi timp plăcere elevilor care participă la ele, ajutându-i să-şi 

dezvolte şi gândirea creativă. 

În această perioadă în care s-a predat online, activităţile extracurriculare s-au desfăşurat în 

funcţie de fiecare clasă, de nivelul cognitiv al elevilor, de modul în care dascălul a reuşit să stimuleze 

dorinţa copiilor de a participa la aceste activităţi, dar şi de devices-urile pe care le deţineau elevii.  

Din activităţile pe care le-am propus la clasă, am constatat că jocul, indiferent de forma 

prezentată rămâne o modalitate atractivă de a implica copiii în activităţile educaţionale într-un mod 

plăcut. Copiii sunt atraşi de conţinutul jocului şi captivaţi de el, dar în acelaşi timp ei dobândesc noi 

abilităţi, cunoştinţe, poate chiar fără să conştientizeze.  

Tot prin joc pot realiza diferite materiale de sărbători şi un exemplu de activitate extraşcolară a 

fost realizarea de către elevi de coşuleţe de Paşti, pornind desigur de la modele prezentate şi de la 

tehnica de realizare a acestora sau realizarea de ouă pictate cu ocazia sărbătorilor de Paşti, pozarea 

produselor şi prezentarea lor în cadrul activităţii extraşcolare despre Tradiţii populare de Sf. Paşti.  

De asemenea, ca activitate extraşcolară, copiii pot realiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

scrisori către Moş Crăciun, se pot înregistra cântând colinde sau pot confecţiona diverse obiecte 

pentru împodobirea bradului. 

Activităţile extraşcolare preferate de elevi sunt vizionarea de filme pe diferite subiecte, 

realizarea unui tur virtual al muzeelor sau vizionarea unor locuri istorice sau religioase.  

Sigur că aceste activităţi nu au eficienţa celor desfăşurate tradiţional, dar ajută la îmbogăţirea 

cunoştinţelor din diverse domenii, la formarea primelor impresii personale, la lucrul în echipă la 

toleranţa faţă de ideile celorlaţi şi dacă ele se continuă şi cu realizarea în mod tradiţional, atunci îşi 

vor atinge scopul urmărit.   
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Importanța realizării activităților extrașcolare ȋn pandemie 

 

prof. ȋnv. primar Daniela Sălcudean 
Școala Gimnaziala “Radu Selejan” Sibiu 

 
 

 
În urmă cu un an, începeam să experimentăm ceea ce până atunci văzusem numai în filme: o 

epidemie care avea să ne afecteze viețile și mai ales pe plan profesional. A fost necesar să ne 
schimbăm abordarea, viziunea și mediul ȋn care ne desfășuram activitățile de instruire.  

Pandemia, acest pumnal nevăzut care a reușit să divizeze lumea, să o sfȃșie și să o franjurească 
a fost și este foarte greu de gestionat pentru adulți. Oricȃt am ȋncercat să-i protejăm pe cei mici, trebuie 
să fim conștienți că nu am reușit ȋn totalitate. Efectele ei secundare pe plan psihic și sufletesc le 
simțim, le vedem (pe cele cu manifestare imediată), le cunoaștem și le resimțim cu toții.  

Totuși, ȋn aceste condiții dure, pentru a contracara stările de anxietate, depresie, de ȋnsingurare 
și abandon manifestate de copii, am organizat activități extrașcolare online. Acestea au o importanță 
crucială pentru școlarul mic deoarece reușesc ȋntr-o oarecare măsură să suplinească momente din 
viața socială și interacțiunea umană cu care aceștia erau obișnuiți.  

Pe de altă parte, activitățile extrașcolare au ca scop creșterea stimei de sine, obținerea unor 
rezultate școlare la un nivel mai ridicat, ȋn cadrul lor ȋși formează și exersează abilitățile practice 
precum și stabilirea de relații, de socializare și realizarea lucrului ȋn echipă. Elevii devin mai toleranți 
și receptivi la nevoile celorlalți, ȋnvață să accepte și să adopte soluțiile celorlalți membrii ai echipei 
chiar dacă aceștia nu se află fizic ȋn apropiere.  

Fiecare dintre activitățile extrașcolare propuse și realizate cu cei mici a avut un scop bine stabilit 
iar țelul comun a fost cel de a le dezvolta imaginația, creativitatea și de a le da posibilitatea să viseze 
ȋntr-o lume plină de interdicții și temeri.  

Am ȋnceput cu o provocare pentru copii: “Eu - ȋn lumea poveștilor”. M-am bazat pe un suport 
bine cunoscut de elevii mei, un “spațiu” ȋn care se simt confortabil, ȋncrezători și creativi. Lumea 
poveștilor a constituit un suport minunat pentru ca elevii de clasa I să se poată exprima fără restricții 
și rețineri.  

Personajele au avut ca punct esențial comunicarea propriilor stări, a emoțiilor și sentimentelor 
trăite de ei ȋn perioada izolării. Ele au constituit o oglindă care a reflectat imaginea interioară a celor 
mici. Toate acestea au fost comunicate echipei de lucru și mai apoi colectivului. Astfel au ȋnvățat să-
i lase timp de comunicare colegului, să asculte conștient și nu ȋn ultimul rȃnd să se autoevalueze 
poziționȃndu-se ȋntr-o categorie sau alta de personaje. Imaginile desenate de ei și postate la finalul 
activității, au avut ȋn prim plan chipuri zȃmbitoare, pline de speranță și ȋncredere. 

O altă activitate desfășurată a fost cea ȋn care fiecare elev și-a prezentat propria pasiune și unul 
sau mai multe produse finite rezultate din aceasta și a purtat ca titlu sugestiv: “Ȋnvață de la mine!” 
După o primă prezentare generală, ȋn fața ȋntregului colectiv, fiecare copil și-a exprimat dorința de a 
ȋnvăța cu ajutorul colegului sau colegei modul de realizarea o unor noi jucării folosind părți 
componente din cele vechi; de a modela, decupa, ondula, decora din diverse materiale reciclabile 
obținȃnd produse folositoare; de a ȋngriji plantele de apartament; de a “găti” anumite deserturi care 
nu implică utilizarea cuptorului; mișcări ritmice; etc.  

Ȋn cadrul acestei activități s-au legat noi prietenii, cei mici și-au ȋnsușit noi cunoștințe, și-au 
format deprinderi, au exersat anumite abilități; au ȋnvățat ce ȋnseamnă toleranța, ajutorul reciproc și 
o exprimare clară și corectă. Expoziția virtuală finală a constituit un punct de mare interes pentru 
elevi, fiecare dorind să-și expună propriile realizări dar și să vadă și să-și exprime aprecierile față de 
lucrările celorlalți. 
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Cu toții suntem de acord că educația curricurală realizată prin procesul de predare-ȋnvățare-
evaluare este foarte importantă dar cursurile predate online îi lipsesc pe copii de un mediu social și 
de o relaționare care are valențe mult mai profunde decât simpla acumulare de cunoștințe, de aceea 
fiecare cadru didactic trebuie să găsească modalități noi de a atrage copiii spre activitățile extrașcolare 
chiar dacă acestea se desfășoară online.  

Efectele pozitive ale acestora asupra copiilor sunt incontestabile. 

 
 
 
 

  

663



 

Sf. Paști, tradiții și obiceiuri – Excursie virtuală 

 

Prof. Sale Claudia - Alexandrina 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău, Sălaj 

 
 
 
Când vorbim despre activități extrașcolare ne gândim la Educația nonformală  care a fost 

definită de către J. Kleis drept "orice activitate educatională intenţionată şi sistematică desfăşurată de 
obicei în afara şcolii traditionale, al cărei continut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor 
speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se 
confruntă acesta în sistemul formal (stresul notarii in catalog, disciplina impusa, efectuarea temelor)".  

Activitățile extrașcolare vin să completeze activitățile de învățare desfășurate în grădiniță. 
Acestea contribuie la formarea trăsăturilor morale ale copiilor, la dezvoltarea gândirii critice, la 
dezvoltarea calităților voinței și a trăsăturilor positive de caracter.               

Cele mai interesante activități extrașcolare, pentru copiii preșcolari, sunt activitățile desfășurate 
în aer liber, în afara grădiniței: excursii, plimbări, vizite, etc. Contactul direct cu natura vie, cu viața 
socială contribuie la formarea intelectuală și la dezvoltarea personalității copiilor. În cadrul acestor 
activități, copiii pot pune în practică cunoștințele asimilate prin jocurile și activitățile de învățare 
organizate în grădiniță, pot descoperi realitățile înconjurătoare învățând să prețuiască natura și, nu în 
ultimul rând, își pot pune în valoare abilitățile și aptitudinile. 

Dacă, până în anul 2020 evitam să le permitem copiilor să petreacă câteva minute/ore în fața 
ecranelor: calculatoare, telefoane, tablete, în această perioadă am fost nevoiți să apelăm la platforme 
pentru a păstra legătura cu preșcolarii și pentru a socializa, de data aceasta în mediul on-line. Această 
perioadă a fost o reală provocare pentru toți adulții din jurul preșcolarilor deoarece copiii depind în 
permanență de prezența adultului. Educatoarea a fost  nevoită să se adapteze din mers cerințelor și 
vremurilor actuale, să găsească o gamă cât mai variată  de strategii didactice care să stimuleze 
curiozitatea și interesul copiilor pentru a participa la activitățile derulate în mediul on-line.  

Chiar și în  acestă situație a fost posibilă realizarea unor activități extrașcolare. La grupa mare 
am organizat o excursie virtuală  care a avut ca scop îmbogățirea cunoștințelor despre tradițiile și 
obiceiurile din unele zone ale țării în Sărbătorile Pascale, descoperirea și cunoașterea acestora. În 
această excursie virtuală primul popas a fost într-un sat din județul Maramureș unde ”Sărbătoarea 
Paștelui este marcată cu joc, voie bună, tradiții și obiceiuri din moși-strămoși și bucate delicioase ce 
dispar imediat de pe mese”. În acele zone ”țăranul român purta cu mândrie portul național, în care 
cea mai importantă calitate a lui era omenia și unde familia și respectul față de ceilalți erau puse pe 
primul loc”. Copiii au fost impresionați de documentarul prezentat, acesta conținând imagini 
relevante despre obiceiurile și tradițiile locale din acele zone.   

Prezentarea încondeierii ouălor de Paște printr-o varietate de culori și modele, tradiție 
întâlnită în Transilvania și în Banat, a stârnit curiozitatea”Micilor exploratori” , aceștia exprimându-
și dorința de a experimenta și de a realiza și ei acasă, astfel de ouă. Lucrările copiilor au fost expuse 
într-o expoziție virtuală. Această excursie virtuală a trezit copiilor dorința de cercetare și cunoaștere 
a obiceiurilor și tradițiilor Pascale din diferite zone ale țării.  

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”                                                                                                           
(Maria Montessori) 

 
Bibliografie: 
 
• https://coltisorderomania.ro/2019/04/26/sfintele-sarbatori-de-pasti-in-maramures/. 
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Sur les traditions pascaliennes 

 

Autor: prof. Crina Sălnicean                                                                           
Școala Gimnazială Ardusat 

 

 

La fête de Pâques est le symbole du printemps, de la renaissance de la nature et de l'âme de 
l'être humain. Les arbres fleurissent, la plaine devient verte, les oiseaux chantent joyeusement dans 
les vergers et les gens sortent dans la nature pour travailler la terre.  

Les traditions de Pâques sont une occasion de joie pour tous, alors que nous célébrons la 
résurrection du Sauveur, l'élimination du péché mondain et un nouveau départ. Cette renaissance 
spirituelle est célébrée à travers plusieurs traditions spécifiques. Tout d'abord, chaque chef de famille 
se nettoie dans le jardin, dans la maison, va à l'église, jeûne, aide les pauvres ou les orphelins avec de 
la nourriture ou des vêtements. Ce sont les gestes des bons chrétiens qui comprennent leur but dans 
la communauté et l'importance de l'altruisme.  

Dans l'activité didactique, l'enseignant présentera avec tact pédagogique certaines des traditions 
spécifiques à Pâques. En ce sens, nous avons organisé des ateliers créatifs avec différents sujets 
annoncés une semaine à l'avance afin que les étudiants puissent documenter et réfléchir au choix du 
sujet en fonction de leurs capacités. Les élèves sont répartis en groupes selon leurs préférences pour 
un sujet spécifique: court essai sur la signification de Pâques dans la tradition de l'Église orthodoxe, 
peindre et décorer des œufs, rédiger en français une recette traditionnelle préparée en famille pour 
cette fête, écrire des dessins, cartes de vœux, affiches avec lapins, agneaux ou œufs rouges, création 
de courts poèmes ou compositions sur des traditions anciennes 

Le matériel créé par les étudiants a été affiché sur le cours en classe sous forme de présentations 
google, d'albums photos ou de dessins, a été évalué par l'enseignant et les étudiants ont été 
récompensés par des diplômes personnalisés. Suite à l'activité, l'enseignant a lancé un petit débat pour 
connaître l'opinion des élèves sur le projet dédié aux traditions de Pâques. Ces ateliers créatifs avaient 
pour rôle de stimuler la motivation, l'imagination, la créativité, l'originalité des élèves, leur talent à 
dessiner ou créer un poème, à peindre un tableau, à encourager la communication et le travail 
d'équipe. Les retours des étudiants ont été positifs, ce qui m'a amené à répéter cette activité 
parascolaire à d'autres occasions. 

En conclusion, toute activité extrascolaire suscite l'intérêt des élèves si elle est bien choisie et 
organisée, car elle représente une opportunité de détente, de liberté d'expression et la joie de 
collaborer avec des collègues. 
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Exemple de activitati extrascolare online 

 

Prof. Inv. Prescolar Samașca Anamaria 
 

 

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

Pornind de la acest citat, potrivit în totaliate acestor vremuri, am adaptat săptămâna Școala 
Altfel “Să știim mai multe, să fim mai buni” la condițiile pandemice și am desfășurat-o în sistem 
online, asincron, în săptămâna premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului. 

Toată activitatea s-a desfășurat pe grupul de WhatsApp al grupei noastre, unde am pus la 
dispoziția părinților linkurile de accesare, însoțite de explicațiile necesare.  

 

In cele ce urmează voi prezenta cele cinci  activități extrașcolare online realizate: 

 

1. Excursie virtuală la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București si 
la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Din feedback-ul primit de la părinți a 
rezultat încântarea copiilor, unii construindu-și propriul muzeu. 

2. „Ziua experimentelor” a constat în realizare unor experimente adaptate nivelului de vârstă 
preșcolară, sub atenta supraveghere a părinților, după vizionarea în prealabil a unor filmulete 
explicative. Astfel, copiii împreună cu părinți lor și-au pus amprenta pe fiecare experiment, obținând 
„piperul fricos sau mai puțin fricos”, „ciclonul” „pormbul săltăreț sau foarte săltăreț”, „ erupție 
puternică sau lentă a vulcanului”, „bradul și podoabele sale”. 

3. Poveștile terapeutice îi ajută pe copii să își gestioneze emoțiile, trăirile și fricile. Poveștile 
propuse sunt „Oița”- pentru creșterea încrederii în sine, „ Povestea creionului”- pentru cunoașterea 
de sine și calitățile necesare pentru  a deveni mai buni, „ O săptămână cu susul în jos”- pentru 
adaptarea la grădiniță, „Mami, mă vei mai iubi daca...?”- nevoia de afecțiune permanentă. 

4. „ Un ceai în familie”-pentru că timpul petrecut în familie este prețios. Pornind de la 
„Povestea ceaiului” și de la „Pilda  ceșcuței de ceai”, le-am propus copiilor să prepare și să consume 
ceai și furescuri împreună cu cei dragi. 

5. Pentru că sărbătorile de iarna ne băteau la ușă și bradul trebuia împodobit, copiii au vizionat 
„Povestea Bradului de Crăciun”, ca mai apoi, ascultând cântecelul „Brăduleț, brăduț drăguț”, fiecare 
să își împodobească brăduțul după propriul gust. Activiatea s-a lăsat cu multe poze și fețe de copilași 
bucuroși. 

Deci, activitățile extrașcolare la nivelul preșcolar  pot fi realizate și online, dar cu implicare 
totală din partea părinților. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul online 

 

Prof. Adriana Sandu                                                                                                        
Școala Gimnazială Nr. 119 București 

 

 

Învățământul online oferă o alternativă la învățarea tradițională; permite o anumită flexibilitate 
și îl ajută pe elev să fie responsabil, motivat și disciplinat. În activitățile online, avantajul este că se 
obține un feedback instantaneu. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se 
referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care lumea digitală le-a pus la 
dispoziție. Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din 
activităţile extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv 
pentru care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.   

Prin tehnologia modernă, utilizând noile cunoștințe din domeniul informaticii, acum putem să 
nu mai să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța. Lucian Blaga spunea că ,,înţelepciunea și iubirea 
copilului e jocul", iar noi adulții îl jucăm ori de câte ori avem ocazia. Jocul este una dintre cele mai 
puternice metode de învățare.  

În primii ani de viață, orice copil stabilește o legătură principală și importantă cu părinții sau 
tutorii săi. Adesea, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, acestea au loc prin joc.  Astfel, 
copilul, încă de la o vârstă fragedă descoperă faptul că lumea este deosebit de atractivă și plină de 
farmec. Prin joacă și prin gesturi repetitive, precum imaginile sau sunetele emise de părinți, copilul 
absoarbe ca un burete tot ceea ce i se transmite (auditiv, vizual și kinestezic). 

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

Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă 
interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate 
cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil 
şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. 

667



 

Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Profesor: Sandu Ciprian                                                                                                   
Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” 

 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de 
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 
Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a 
acționa.  

Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 
continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 
acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate 
aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că 
totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe 
care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu 
constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. La rândul său, MEC și instituțiile din subordine 
au promovat, în ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu componentă digitală, începând cu 
programul Sistem Educațional Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning, programe de formare a 
cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii și terminând cu încercările de constituire a unei baze 
de resurse educaționale deschise sau demersurile din proiectele ROSE și CRED. 

Dar elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății 
în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 
educație. Trebuie să recunoaștem din capul locului că:  

• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în 
acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator;  

• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități 
la distanță;  

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe 
nevoile de sistem ale educației. 

 

Exemple de activități extrașcolare online 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

2. Ateliere creative de arte frumoase 
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Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

 
3. Activități extrașcolare de turism virtual 
 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

4. Cursuri de robotică pentru copii 

Aceste cursuri dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. Sună bine când 
copilul tău își consumă energia cu ceva constructiv, nu? 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
practica elevii în această perioadă când totul s-a mutat în online. 
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ISTORIA ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

PROFESOR CRISTINA SANDU 
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN 

,,ROMEO CONSTANTINESCU” VĂLENII DE MUNTE PRAHOVA 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

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

Activitățile extrașcolare ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia 
au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii 
adecvate de rezolvare de probleme.  

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

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

 
Iată câteva direcții de bază ale activităților extrașcolare: 
 
 Lărgirea orizontului de cultură generală a elevilor, precum și stimularea interesului lor pentru 

diferitele ramuri ale științei. 
 Îndrumarea și dezvoltarea intereselor și înclinațiilor, a aptitudinilor de creație și a talentelor 

elevilor în diferite domenii ale culturii și artei. 
 
Activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de 

voluntariat, etc erau văzute ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau 
atingerea competențelor dar în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de 
pandemia de Covid-19, am constatat nevoia de interacțiune, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, 
cadrele didactice.  

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi, etc.. 

Este necesar să ne aplecăm și spre alte forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe 
diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai 
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mare măsură să contribuie la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, 
stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind 
trăsături pozitive de caracter. 

În sistemul online, am încercat cu elevii mei să ne adaptăm noilor situații și să realizăm diverse 
activități extrașcolare adecvate: 

 Vizitarea muzeelor prin turism virtual 

Pentru ași îmbogăți cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

  
 ,,Scheletul de recenzie”-joc didactic 
Ajuta la formarea si dezvoltarea capacitatii de a identifica informatia dintr-o sursa istorica, 

imbinand comunicarea orala, cititul / analiza unui document sau imagini, scrisul si gandirea critica 
prin emiterea unor judecati de valoare, prin raspunsurile date la cerinte care reflecta intelegerea 
ideilor, a elementelor de continut. Elevii pot lucra individual sau pe grupe. Dupa studierea 
materialului, ei trebuie sa realizeze postere pe care vor nota raspunsul la o serie de cerinte: 

Scrie intr-un singur enunt despre ce este vorba in text / la ce face referire textul studiat.   
Intr-o expresie, spune ce contine textul /sursa  
Precizeaza ce contine textul; 
Noteaza cel mai important aspect (idee, imagine); 
Realizeaza un desen care sa contina esentialul. 
 
 ,, Roata istoriei “-  joc didactic  
 Este necesara construirea unei ,,roți a istoriei “ – un disc ce se poate roti, fiind montat pe un ax 

si un ac indicator fix sau un cerc desenat pe un carton de dimensiuni mai mari. Cercul se imparte in 
sectoare, in fiecare dintre acestea notandu-se numele unei personalitati, a unui eveniment / fapt istoric. 
Se roteste discul( fiecare elev construiește acasă o roată). Elevul citeste faptul istoric indicat de acul 
fix, apoi prezinta / povesteste. 

 Proiectul 
Elevii realizează un proiect despre comunitatea locală în care trăiesc, depre eroi locale, ctitori, 

tradiții, costume populare, hărți. 
 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 

actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

SANDU ELENA-ELIZA                                                                                                    
profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Stâlpu,                               

județul Buzău 
 
 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează.  

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 
puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Unele cursuri online sunt gândite special să-i dezvolte personalitatea, inteligența și 
încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Iată o listă cu idei de activități extrașcolare și extracurriculare care se pot realiza  online!  

Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 
de întrebări despre Univers și despre planeta noastră?  

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături 
de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește în mod sănătos și constructiv?   

Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 
îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 
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De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Copilii pot să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, pot alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
“și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru cei care preferă ceva mai convențional, se poate să vă descărcați aplicații pe calculator 
sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi străine. Vorbim de 
clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și de cele mai puțin studiate.  

Copilul va avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori 
de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 
improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, ai la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru copii, care 
te ajută să scapi de emoții și de frici. Dar n-ar fi mai bine să și previi decât să tratezi?  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

Educația ecologică ajută copiii să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața 
oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice 
din comunitatea lor.  

Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  
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Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă 
de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul în această perioadă când totul s-a mutat în online. 
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Rolul activităților extracurriculare în activitatea online 

 

prof. înv. primar Sandu Laura - Gabriela 
Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei”, Brăila 

 
 
 
În ultimul an, toată viața noastră a fost data peste cap. Cu toții, mari și mici am trait experiențe 

noi, am încercat toată gama de sentimente și emoții, ne-am adaptat rapid tuturor cerințelor și ne-am 
schimbat obiceiurile.  

Și tot în tot acest timp,  pentru toți actorii de pe scena educației, copii, părinți, cadre didactice, 
acasă a însemnat  și clasă și casă. 

Din cauza faptului că  interacțiunea  elevilor cu profesorii, colegii, prietenii de la școală, cât și 
rutina zilnica a unui orar firesc de școală  au fost întrerupte, s-a simțit necesitatea compensării acesteia  
prin activități extracurriculare care să se desfășoare de la distanță, dar care, în același timp, să 
presupună o deconectare de la rutină, să ofere modalități de recreere, destindere utile și plăcute .  
Profesorul a avut și are un rol important în a menține o parte din această rutină și compensare, 
contribuind la starea de bine a elevilor organizând activitățile astfel încât să fie atractive pentru elevi 
generând învățarea în mod natural și simplu. 

Specialiștii și cadrele didactice din toată țara au conlucrat mai mult decât oricând la crearea 
unui mediu propice de învățare, studiind și învățând să lucreze pe diferite platforme pentru a-și putea 
organiza și desfășura activitățile online de orice fel într-un mod atractiv și productiv. 

Printre activitățile extracurriculare organizate, un rol important au avut cele prin care am ajutat 
copiii să se informeze corect și să înțeleagă realitatea pe care o trăim. Activitatea ”Minte sănătoasă în 
corp sănătos” a avut menirea de a-I ajuta pe elevi să afle mai multe despre sistemul imunitar,  despre 
cum funcționează acesta, dar și despre diferențele dintre infecțiile bacteriene și cele virale. Misiunea 
profesorului a fost aceea de a răspunde  copiilor la întrebări, de a pregăti din timp răspunsuri solide 
din punct de vedere științific și adaptate vârstei elevilor și nivelului lor de comprehensiune (de ex. 
folosind imagini, povești, vizite online în cabinetul medical, vizionare de filmulețe cu diferite 
modalități de sporire a rezistenței organismului prin sporirea imunității, discuții libere, dezbateri).    

Evident, fiecare activitate a presupus păstrarea unui ton încrezător că vom depăși cu bine 
situația, grija de a aduce în „sala de clasă” calmul, liniștea, gândirea rațională și strădania de a nu 
induce elevilor panica sau îngrijorarea excesivă, oferirea sprijinului emoțional tuturor elevilor în 
multe feluri, atât direct - prin mesajele transmise, cât și indirect - prin atitudinea față de copii și față 
de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și calmă în 
momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o explicație), 
disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și exprimarea 
afecțiunii față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne revedem!") pot face minuni pentru 
confortul emoțional al copiilor de orice vârstă.  De aceea, activitățile de dezvoltare personală au avut 
o pondere crescută în cadrul orelor de studiu și al activităților extracurriculare. Scopul acestora a fost 
de a crea un sentiment de conectare emoțională și apartenență la grup.  

Am inclus în calendarul activităților întâlniri în care atât elevii cât și profesorii să împărtășească 
o parte din preocupările lor extrașcolare (hobby-uri, pasiuni, animăluțe de companie, colecții etc.) 
și/sau talentele lor. Este deosebit de important să acordăm o atenție sporită stării de bine și emoționale 
a copiilor, dar și a profesorilor pentru a putea face față cu brio acestei avalanșe de schimbări majore 
în rutina tuturor, mari și mici. De aceea, este important să ne acordăm timp pentru a ne calma, relaxa, 
mișca etc., chiar și numai pentru câteva minute, să ne luăm pauze de reechilibrare, să organizam 
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activități distractive, care să aducă zâmbetul pe buze și care să îi determine pe copii să își dorească 
sau să aștepte cu nerăbdare și următoarea întâlnire, chiar dacă distanța e un factor disturbator..  

Îi putem sprijini emoțional pe copii în această perioadă propunându-le jocuri și activități despre 
emoții, încurajându-i să țină un jurnal al emoțiilor sau să își exprime emoțiile prin artă( desenând, 
pictând, vizionând online piese de teatru adecvate vârstei), să iasă în spații deschise împreună cu 
părinții, să observe natura și schimbările din mediul înconjurător etc. 

Trăim vremuri noi, dificile și, de cele mai multe ori, nu ne descurcăm așa cum ne-am dori. 
Totuși, este important să ne amintim că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși  aceste 
momente și să rămânem încrezători că, împreună, chiar le vom depăși, să ne păstrăm umorul, buna 
dispoziție și făcând echipă cu părinții, să ne asigurăm că elevii își îndeplinesc sarcinile școlare în 
condiții optime, fără să resimtă vreun discomfort emoțional. 

 
 
Bibliografie: 
 
www.didactic.ro 
www.logiscool.com 
https://digital.educred.ro 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  ÎN PANDEMIE 
 
 

PROF. SANDU VIORELA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 

 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 

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

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 
uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp copiii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

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

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

Activitatile extraşcolare sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
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• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism si umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
•  contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 
Exemple de activităţi extraşcolare în pandemie:  
 
Activități extrașcolare de turism virtual, vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri 

istorice, case memoriale, grădini botanice, parcuri, grădini zoologice, constituie un mijloc de a 
intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, frumuseţile naturii. Ele 
oferă copiilor prilejul de a observa obiectele, fenomene, plante, animale în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităţilor. 

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

Spectacolele constituie o formă de activitate extraşcolară, prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în 
rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Concursurile online pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru 
cei mici. 

Ateliere creative de arte frumoase desfăşurate în interior sau în aer liber. Artele frumoase 
sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele. Dacă cele din urmă îți ajută copilul 
să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, 
abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă 
emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

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

învăţământ, în “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*  https://www.logiscool.com/ro/blog/2019-11/activitati-extrascolare-copii 
* https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-

capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale 
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Activitățile extracurriculare, între online şi tradiţional 
 
 

Autor: Săndulache Ana - Loredana 
Şcoala Gimnazială „ Nicolae Iorga”, Iaşi 

 
 
 
1. Titlul activităţii extracurriculare: ,, Grigore Vieru, floare de latinitate” 
2. Data desfăşurării activităţii: 14 februarie  2021 
3. Coordonator: prof. Săndulache Ana-Loredana  
4. Grupul ţintă: elevii clasei a VI-a  
5. Obiectivele: 
a. Să se familiarizeze cu opera poetului; 
b. Să sesizeze asemănările  dintre temele abordate de Grigore Vieru şi alţi scriitori români;  
c. Să cunoască biografia  poetului; 
d. Să prezinte  interes pentru lectură;  
e. Să participe activ la manifestările culturale de acest gen;  
6. Resursele: 
a. umane: profesor, elevii clasei a VI-a C;  
b. materiale: acces la  internet, platforma Zoom; 
https://www.youtube.com/watch?v=eJFlnCgBu_ 

7. Descrierea activităţii:  
Cu ocazia sărbătoririi a 86 de ani de la naşterea poetului basarabean Grigore Vieru, elevii clasei 

a VI-a  C au adus un omagiu  talentului său nemăsurat,  ştiind  că poezia sa a încântat generații întregi 
de copii, de români. Se consideră că Grigore Vieru este cel mai mare poet pentru copii din literatura 
română şi unul dintre cei mai mari din literatura lumii de acest gen. Versurile poetului Grigore Vieru 
pentru copii sunt vesele, duioase, dar şi jucăuşe, pentru că poetul adesea intră în dialog cu elemente 
din natură: izvoraşul, albina, valul, malul, florile, soarele, ploaia. 

Cine este Grigore Vieru? Puțini știu că este poetul neamului românesc! Ales membru 
corespondent al Academiei Române, s-a născut și a activat în Republica Moldova, devenind un 
simbol al valorilor şi unității românești, fiind strâns legat de ambele maluri ale Prutului. 

„El n-a scris la întâmplare, el avea o concepţie filozofică, iar prin aceste aforisme se vede cât 
de adânci, cât de fireşti şi cât de ale noastre sunt rădăcinile poetului”, atrage atenţia Spiridon Vangheli. 
Creația sa cuprinde texte cu o tematică aparent simplă, dar profundă, poezii pentru copii, despre 
mamă, război, dragoste, renaştere naţională şi, nu în ultimul rând, despre limba română.  

De ziua iubirii, noi nu sărbătorim iubirea! Noi, cei cu două inimi, ne-am adunat să aducem un 
omagiu talentului său nemuritor, sărbătorim dragostea de cultură! („Dacă aș avea două inimi, una aș 
vrea să gândească” – Grigore Vieru.) 

După vizionarea filmului documentar „Viaţa şi activitatea lui Grigore Vieru”, elevii au urmărit 
un material Power Point, având posibilitatea să lectureze câteva din creaţiile poetului: Mama, 
Frumoasă-i limba noastră, În limba ta, Pentru ea,  Bunica, Satul meu, Primăvara, Vara, Toamna, 
Iarna, Puişorii, Hultanul, Puiul, Iedul, Vaca, Ursul, Racul, Mi-e dor de tine, mamă, Băieţaşul din 
ochii mamei etc. 

 
8. Concluzii 
• Elevii s-au dovedit interesaţi de opera poetului basarabean, lucru dovedit prin întrebările 

adresate după vizionarea filmului biografic;  
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• Tematica abordată de Grigore Vieru este potrivită vârstei elevilor de clasa aVI-a, care au reuşit 
să observe profunzimea ideilor poetice;  

• Desfăşurarea activităţii în mediul online permite o bună comunicare între profesori şi elevi, 
aceştia fiind mai deschişi la dialog;  

• După perioada în care majoritatea activităţile didactice s-au desfăşurat online, elevii sunt 
familiarizaţi cu tehnologia, cu platformele utilizate; 

• Elevii sunt receptivi la activităţile extracurriculare de orice tip, tradiționale sau online; 
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Activităţi extraşcolare între online şi tradiţional 

 
Prof. Sararu Daniela 

 

 

Activitatile extrascolare sunt la fel de importante ca lectiile propriu- zise. La aceste activitati 
elevii participa cu drag, sunt mai relaxati, sunt deschisi la tot ce este nou si invata mult mai usor din 
experientele practice.  

Activitatile extrascolare au rolul de a dezvolta competentele sociale, lucrul in echipa, 
colaborarea si comunicarea in randul copiilor, integrarea in grup, spiritul de initiativa si toleranta fata 
de ideile celorlalti. 

Inainte de pandemie activitatile extrascolare cele mai placute de copii si pe care le desfasuram 
in fiecare an scolar erau serbarile cu diverse tematici, vizite la muzee, excursii, concursuri, expozitii 
cu lucrarile realizate de elevi, activitati de ecologizare, intreceri sportive si altele.  

In perioada scolii online activitatile au fost mult mai putine, iar elevii nu au fost incantati de 
acest lucru. Acestea au constat in vizitarea virtuala a muzeelor, expozitii, monumente si locuri 
istorice; participarea la concursuri online, realizarea de prezentari power point, prezentarea de 
filmulete.  

In perioada sarbatorilor pascale elevii au vopsit si pictat acasa oulele si au prezentat colegilor 
imagini cu acestea si cu informatii despre traditiile si obiceiurile pascale. Altii au realizat prezentari 
cu locurile sfinte, cu preparate specifice sarbatorii. 

Educatia extracurriculara isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor. 
Educatia prin activitatile extrascolare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea comportamentului 
creativ in diferite domenii. 

Cadrele didactice, prin acest tip de activitati au posibilitatea sa cunoasca elevii, sa ii indrume si 
sa le influenteze dezvoltarea si realizarea obiectivelor propuse. In cadrul acestor activitati elevii se 
deprind sa foloseasca surse informationale diverse, sa intocmeasca colectii, sa sistematizeze date 
invata sa invete, isi asuma responsabilitati si se autodisciplineaza. 

Modernizarea si perfectionarea procesului intrusctiv-educativ presupune imbinarea activitatilor 
scolare cu activitatile extrascolare. La aceste activitati sunt implicati institutiile locale, parintii, ONG-
urile. 

Aceste activitati starnesc interes, produc bucurie, faciliteaza acumularea de cunostinte, copiilor 
li se dezvolta spiritul practic, dand posibilitatea fiecaruia sa se afirme conform naturii sale. 
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ACTIVITĂȚILE  EXTRACURRICULARE 

 

Sârbu Liliana 
G. P. N. Nădab, jud. Arad 

 
 
Activităţile extracurriculare sunt o provocare, încă de la vârsta preşcolarităţii. 
Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi planificate, organizate şi desfăşurate de 

educatoare în afara sălii de grupă. Activităţile extracurriculare, de regulă, cuprind experiențe 
educaționale ce se pot realiza prin: drumeţii, vizite la muzee, la teatrul de păpuşi, la supermaket, la 
piaţa de legume, brutărie, dar şi activităţi la nivel de  festivaluri, concursuri, întreceri sportive, desene 
pe asfalt. 

În toate aceste activităţi, urmărim să primeze interesul copiilor, să le putem satisface  nevoile 
şi motivaţiile, să le dezvoltăm bagajul de cunoştinţe, spiritul ludic, cel de interpretare, artistic, să le 
cultivăm dragostea de istorie şi cultură românească şi, nu în ultimul rând, de conservare şi ocrotire a 
naturii. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc).  

Îşi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre 
trecutul istoric al poporului roman. În cadrul acţiunilor şi al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul 
care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca 
depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul 
naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii 
în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea 
limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor,  

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Vizionarea unor filme pentru copii, desene animate, spectacole de teatru, serbări constituie « un 
izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. 
De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive urmată 
de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. 
Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse 
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contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită, mai 
ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea 
spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, 
programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată.  

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de 
aruncat la ţintă etc. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
- sunt caracterizate de optimism şi umor; 
- creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Activităţile extracurriculare contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, el simţindu-se 

valoros, important, cu potenţial creativ şi inerpretativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă. Prin 
tot ceea ce facem prin aceste tipuri de activităţi, punem în valoare capacităţile copilului, deprinderile 
şi abilităţile lui şi scoatem în evidenţă dorinţa lui de implicare şi în afara spaţiului instituţional. Numai 
aşa vor fi depaşite stările emoţionale negative, vor fi consolidate relaţiile interumane şi vor fi capabili 
să muncească în beneficiul echipei, comunității, societății. 
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Grădinița P. P. “Grădinița Prieteniei”, Arad 

 
 
 
Pandemia globlă a adus multe schimbări în toate domeniile de activitate ale oamenilor și a avut 

influențe modelatoare și în ceea ce privește activitățile preșcolarilor, cu precădere activitățile 
extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

Putem vorbi despre descoperirea talentelor și pasiunilor copiilor, dar și despre dezvoltarea 
diverselor abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul cursurilor de zi cu zi.  

Mai departe vă voi prezenta câteva din cele mai atractive activități pe care le puteți pune în 
practică în situația pandemică actuală: 

1. Ateliere creative de arte  
Atelierele de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 

imaginația. Mai mult, ajută la înțelegerea emoțiilor mult mai bine și la dezvoltarea unui mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să le oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
li se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. 

2. Activități extrașcolare de turism virtual  
Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vreți să-i ajutați pe 

copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăieșc, dar și despre alte civilizații 
din ziua de azi sau unele antice, puteți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de 
muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

3. Cursuri și ateliere de gătit 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios.  

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copii care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că vor afla 
cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, copiii învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, 
în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singuri 
mâncarea sănătoasă. 
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4. Spectacole de teatru 
Spectacolele de teatru sunt un deliciu care se adresează tuturor categoriilor de vârste. Faptul că 

spectacolul, în sine, este un instrument de joacă, de divertisment asigură un context pozitiv în care se 
pot cultiva valori și modele atât de utile celor mici în evoluția lor, pentru o creștere echilibrată, 
armonioasă și sănătoasă. Păpușile, atât de dragi copiilor, impresionează și atrag prin expresivitatea 
lor și devin o proiecție a lumii, se îmbracă în semnificații și comportamente pentru ca cei mici să 
priceapă, să înțeleagă și să învețe despre lume, despre viață, despre ei și despre cei din jur. 

5. Dans și mișcare 
Pentru a le oferi copiilor un bun început în viață, este important să îi obișnuim să facă mișcare 

zilnic. De fapt, mișcarea, fie prin joc, fie prin exerciții fizice, ar trebui să facă parte din rutina zilnica 
a copiilor, la fel ca spălatul pe dinți. 

Dansul este una dintre activitățile suverane, pe care experții în educație timpurie o recomandă 
cu prioritate pentru că dezvoltă abilități nebănuite în primii ani de viață.  

Însă dansul reprezintă mai mult decât o activitate fizică pentru copii. Dansul  mărește puterea 
de concentrare a copiilor, intensifică metabolismul și sporește coordonarea. 

Pe lângă faptul că mișcarea întărește mușchii și oasele, aceasta aduce și multe alte beneficii cum 
ar fi: un somn de o mai bună calitate, un mai bun control al greutății, precum și o bună gestionare a 
emoțiilor în situații de stres. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. 

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. 
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Importanța priceperilor şi deprinderilor practice de muncă                                                    
în orele de abilităţi practice în ciclul primar 

 

Prof. înv. primar Sarica Zoița 

 

Realizarea unor jucării şi folosirea lor creează copilului o emoţie, o stare de bucurie, de 
satisfacţie, deoarece obiectul realizat este făcut de el, este rezultatul muncii lui.În familie, din primii 
ani de viaţă, copiii vin în contact cu diferite forme de muncă.  

La grădiniţă, în procesul educativ şi instructiv, la şcoală, în familie alături de părinţi ei participă 
la unele treburi gospodăreşti: fetiţele o ajută pe mama în gospodărie, atunci când pregăteşte mâncarea 
sau face prăjituri, o imită ştergând praful de pe etajera cu cărţi, de pe mobila din dormitor, udă florile 
din glastrele de la fereastră, din balcon dau din grădină; băieţii meşteresc alături şi împreună cu tatăl 
lor la realizarea unor obiecte folositoare din casă sau la repararea acestora. Cu timpul copiii devin 
colaboratori ai părinţilor, exemplul acestora fiindu-le un preţios sprijin în dezvoltarea interesului 
pentru muncă.  

Familiarizarea copiilor cu anumite forme de activitate duce la dezvoltarea dragostei pentru 
munca practică, la însuşirea unor priceperi şi la formarea unor deprinderi elementare de muncă, ce 
trebuie să înceapă de la vârsta preşcolară.  

De la 3 la 7 ani copiii manifestă în mod deosebit dorinţa de mişcare, de manipulare a unor 
obiecte, la început imitându-i pe cei din jur, apoi activitatea este orientată conştient spre un anumit 
scop.  

Realizarea unor jucării şi folosirea lor creează copilului o emoţie, o stare de bucurie, de 
satisfacţie, deoarece obiectul realizat este făcut de el, este rezultatul muncii lui. Pe temeiul acestor 
stări afective se formează interesul faţă de muncă, se trezeşte dorinţa copilului de a lucra un obiect 
util. Jucându-se, copilul învaţă să cunoască lumea reală; în joc el acţionează asupra unor obiecte din 
mediul înconjurător şi, treptat, începe să cunoască această lume. Ca urmare a 
rezultatelorobţinute,copilul dobândeşte încredere în propriile lui forţe. Jocurile şi activităţile practice 
contribuie la dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului de observaţie, a atenţiei şi a gustului estetic.  

În acest context o importanţă deosebită o au materialele folosite, de exemplu: hârtia, cartonul, 
staniolul; materialele din natură asamblate sau îmbinate cu alte elemente accesorii; deşeuri textile, 
plastice, recuperabile şi refolosibile; sfoară, dopuri de plută şi de plastic; sârmă de diferite grosimi; 
material lemnos în diferite feluri – chibrituri, şindrilă, şipci prelucrate, lustruite etc. Prin diversitatea 
materialului folosit, a coloritului, a posibilităţilor de îmbinare, combinare, se stimulează gândirea 
creativă şi imaginaţia copiilor.  

În desfăşurarea activităţilor şi jocurilor în care copiii sunt antrenaţi se va ţine seama de 
particularităţile de vârstă ale acestora şi de principiul accesibilităţii cunoştinţelor.  

Jucându-se, copiii asimilează unele cunoştinţe şi se familiarizează cu unele materiale necesare 
confecţionării jucăriilor, cu modalităţi de lucru, cu uneltele folosite. În procesul predării abilităţilor 
practice, elevii îşi însuşesc unele cunoştinţe elementare şi îşi formează, pe baza acestora, priceperi şi 
deprinderi simple de munca. Astfel, ei îşi însuşesc unele noţiuni elementare despre diferite materiale 
de lucru, despre proprietăţile acestora, despre cele mai simple unelte şi instrumente de lucru şi modul 
de întrebuinţare a lor. De asemenea, elevii îşi însuşesc unele reguli simple de care vor trebui să ţină 
seama în procesul activităţii practice, în executarea diferitelor obiecte. După cum se ştie, rezultatul 
procesului de înţelegere şi memorare a unor fapte sau a unui sistem de fapte generalizate sub formă 
de noţiuni, reguli, teoreme constituie cunoştinţele. Prin urmare, şi la lecţiile de abilitaţi practice elevii 
îşi însuşesc unele cunoştinţe elementare.  
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Însuşirea cunoştinţelor elementare nu constituie însă un scop în sine care să fie urmărit prin 
predarea abilităţilor practice. Ea continuă în mod firesc cu formarea priceperilor şi deprinderilor, care 
sunt legate de activitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor. De altfel, un obiectiv de seamă al 
predării abilitaţilor practice îl constituie, aşa cum s-a văzut, tocmai formarea la elevi a unor priceperi 
şi deprinderi simple de muncă.  

 
Formarea deprinderilor şi abilităţilor practice parcurge mai multe etape:  
 

       a) O primă etapă o constituie unificarea acţiunilor parţiale în acţiuni globale. În exemplul dat mai 
sus, în legătură cu îndoirea şi împăturirea hârtiei, în această etapă iniţială, fiecare mişcare (luarea 
colţului hârtiei, ridicarea şi aşezarea lui pe colţul opus etc.) se execută de elevi separat. Prin exerciţii 
se realizează unificarea acestor mişcări într-o acţiune unitară, care se desfăşoară uniform.  
       b) În etapa următoare are loc eliminarea mişcărilor şi eforturilor de prisos în executarea acţiunii. 
În faza iniţială de efectuare a unei operaţii: tăierea cu foarfecele, împletitul, cusutul etc., elevii 
efectuează unele mişcări în plus faţă de cele necesare, gândirea lor participă intens, iar consumul de 
energie este mare. Pe măsură ce se formează deprinderea, se elimină mişcările de prisos şi elevul 
efectuează pe cele care sunt absolut necesare. Apoi, datorită unificării mişcărilor parţiale într-o 
acţiune globală şi înlăturării acestor mişcări de prisos, se reduce şi timpul de execuţie. Elevul 
realizează operaţia respectivă într-un timp mult mai scurt, comparativ cu perioada iniţială. În acelaşi 
timp, datorită automatizării acţiunilor simple, scade şi consumul de energie. Ca urmare, pe măsura 
exercitării, procesul de execuţie devine mai ordonat şi mai rapid.  

c) În formarea deprinderilor practice, o etapă importantă o constituie înlocuirea controlului 
vizual prin cel tactic-chinestezic. Elevul care îşi însuşeşte o anumită deprindere, ca: decuparea, 
îndoirea, tăierea cu foarfecele, cioplitul, împletirea, realizează la început toate mişcările care compun 
acţiunea respectivă, controlând cu ochii fiecare mişcare. Ulterior, după ce şi-a format deprinderile 
respective, controlul vizual se înlocuieşte – în bună măsură – prin pipăit. Şi în faza finală are loc 
reglarea mişcărilor, dar s-a înlocuit analizatorul de la distanţă (vizual) cu un alt  
analizator inferior, prin contact – cel tactil-chinestezic; or acest lucru înseamnă că s-a produs 
automatizarea mişcărilor şi că, în general, s-a perfecţionat executarea în serie a activităţii. În această 
etapă, elevul stăpâneşte deprinderea respectivă.  

Pentru a asigura reuşita în formarea deprinderilor trebuie respectate câteva condiţii:  
         a) Practica a dovedit că o acţiune care nu-l interesează pe cel ce şi-o însuşeşte, care nu prezintă 
importanţă pentru el, nu poate fi însuşită în mod temeinic. De aici decurge necesitatea de a stimula 
interesul pentru deprinderea ce urmează a fi formulată, de a motiva importanţa şi necesitatea însuşirii 
ei. În desfăşurarea lecţiilor de abilităţi practice există numeroase posibilităţi de a trezi interesul 
elevilor pentru deprinderile pe care le vor învăţa. Iată câteva: prezentarea unor obiecte care necesită 
deprinderea respectivă; perspectiva organizării unei expoziţii pe clasă sau pe şcoală; prezentarea 
importanţei însuşirii unei deprinderi pentru viaţă, pentru activitatea viitoare; folosirea unui material 
intuitiv care să atragă atenţia etc. Trezirea interesului prin mijloace diferite are drept rezultat faptul 
că elevii dau importanţa cuvenită însuşirii deprinderilor. 

b) În procesul formării deprinderilor este necesară cunoaşterea deplină a acţiunii de către elevi, 
a modului de executare a lucrării respective.  

Elevii trebuie să-şi reprezinte clar acţiunile simple din componenţa acţiunii complexe pe care o 
au de executat, pentru a se preveni însuşirea greşită a acţiunilor simple şi pentru a nu cheltui, ulterior, 
mai multă energie şi timp pentru corectarea lor.  Pentru aceasta, în perioada iniţială, învăţătorul trebuie 
să explice şi să demonstreze acţiunea complexă pe care trebuie să şi-o însuşească elevii, să le prezinte 
scopul şi să le dea cunoştinţele necesare în legătură cu deprinderea ce trebuie însuşită. Elevul trebuie 
îndrumat să memoreze regulile acţiunii respective, precum şi ordinea acţiunilor simple (fazele) încât 
să şi le reamintească în mod independent în timpul exerciţiilor. Cunoaşterea teoretică de către elevi a 
modului cum trebuie desfăşurată acţiunea este absolut necesară, deoarece, până la etapa automatizării, 
în desfăşurarea acţiunilor simple are loc controlul continuu al celui de-al doilea sistem de semnalizare 
asupra mişcărilor mai mult sau mai puţin coordonate ale mâinilor. După ce învăţătorul s-a convins că 
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elevii cunosc teoretic modul de realizare a acţiunilor complexe, se poate trece la executarea propriu-
zisă a acţiunii.  

c) O altă condiţie este sesizarea la timp a greşelilor, a greutăţilor şi a complicaţiilor. În 
acelaşitimp, este deosebit de important ca elevii, în procesul însuşirii unei deprinderi, să treacă la timp 
la un ritm cât mai apropiat de ritmul normal al activităţii. Adesea se poate observa tendinţa de a mări 
ritmul mişcărilor, de a grăbi executarea acţiunii respective. Nesesizarea la timp a acestei atitudini şi, 
ca urmare, necorectarea ei au, drept consecinţă, însuşirea în mod defectuos a deprinderii.  

Principalele categorii de priceperi şi deprinderi practice de muncă la lectii sunt: 
a) Priceperi şi deprinderi practice legate de organizarea activităţii. Acestea au un caracter foarte 

general, fiind necesare la toate activităţile de abilităţi practice, precum şi în orice alt loc de muncă. 
Din rândul lor fac parte: asigurarea ordinii la locul de muncă, aranjarea în ordine a materialului şi a 
uneltelor şi instrumentelor de lucru, începerea la timp a lucrului şi un ritm normal.  
          b) Priceperi şi deprinderi practice legate de prelucrarea diferitelor materiale de lucru. Acestea 
sunt cele mai numeroase, fiind legate de toate formele de activitate ce au loc în cadrul predării 
abilităţilor practice. Iată câteva din aceste priceperi şi deprinderi: îndoirea, împăturirea, tăierea, 
decuparea, lipirea, la lucrările din hârtie; modelarea plastilinei sau a argilei; împletitul cu mâna prin 
răsucire, înnodatul, pentru lucrările de împletituri; executarea punctului înaintea acului, în urma 
acului, a punctului naţional românesc– cruciuliţa, cusutul pe muchie.  

c) Priceperi şi deprinderi legate de mânuirea corectă a diferitelor instrumente şi unelte simple. 
La lecţiile de abilităţi practice se utilizează relativ puţine unelte şi instrumente. Totuşi, dat fiind faptul 
că elevii iau pentru prima oară contact, în mod organizat, cu ele, este necesar ca ei să fie îndrumaţi 
să-şi formeze priceperi şi deprinderi de mânuire corectă a acestora. Iată câteva asemenea priceperi şi 
deprinderi: mânuirea foarfecelui şi a pensulei la lucrările din hârtie; mânuirea acului şi folosirea 
corectă a degetarului; utilizarea andrelelor şi a croşetei, pentru cusături şi, respectiv, împletituri; 
mânuirea corectă a briceagului sau a cuţitaşului în cioplirea materialului lemnos. Formarea 
priceperilor şi deprinderilor practice de muncă în cadrul predării abilităţilor practice constituie un 
proces complex şi îndelungat.  

Această activitate presupune respectarea riguroasă a principiilor didactice, folosirea în mod 
corespunzător a metodelor generale de învăţământ, precum şi a celor specifice predării abilităţilor 
practice. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 

Prof. Saulea Violeta,                                                                                                          
Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu”  Hunedoara 

 
 
 
Pandemia afectează profund viețile oamenilor de pe tot globul. Vorbim despre izolare, restricții 

în ce privește contactul social și despre închiderea diferitelor sectoare ale economiei. Toate acestea 
impun modificări complexe la nivelul mediului psihosocial de peste tot. Situația actuală îi afectează 
și pe copii, adolescenți și familiile lor într-o manieră ieșită din comun. Instituțiile de învățământ au 
fost închise, contactele sociale au fost sever limitate, iar posibilitatea unor activități recreative în afara 
casei a fost eliminată. 

Dacă până în pandemie, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor era o necesitate, acum 
merită să ne ajustăm preconcepțiile: nu doar școala a trecut online, ci și alte activități.   

Închiderea școlilor și a activităților școlare față în față a condus la necesitatea stabilirii la nivelul 
fiecărei școli a modalităților adecvate de a continua cursurile, organizând activități specifice de 
învățare la distanță și comunicare cu elevii. Opțiunile principale au fost legate de: accesul la 
echipamente, existența unui spațiu online de învățare, echilibrul între activitățile sincron și cele 
asincron, existența unor resurse umane interne cu competențe IT (de exemplu, informatician), dar și 
de  nivelul competențelor digitale ale actorilor școlari de a participa la învățarea online (în special 
profesori și elevi). 

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și deciziile impuse peste noapte, majoritatea 
unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând că 
este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala online. 

Este evident că pandemia are implicații psihologice asupra întregii populații, însă diferite 
grupuri de vârstă trăiesc aceste efecte distinct. Teama, anxietatea, tristețea se acutizează odată cu 
distanțarea de școală, prieteni, de unii membri ai familiei etc. Deși au mecanisme proprii prin care 
fac față acestor emoții, în condițiile în care școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate și trebuie 
să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca oricând. 

La nivel general, diminuarea contactului interuman a dus la o redefinire a modului în care 
relaționăm cu ceilalți. De pildă, frica și stresul permanent la care sunt supuși elevii prin reflectare la 
modul de a gândi al părinților, sunt mai mari. Dacă părinții, adulții, în general, pot reacționa printr-
un control crescut al propriei vieți față de măsurile impuse (fie că respectă, fie că nu, dar aveau/au 
această libertate de a alege), pentru copii situația este mai grea și mai greu de gestionat. 
Concret, copiii trebuie să își gestioneze propria dezvoltare, propriile întrebări (firești, care apar în 
cursul creșterii și maturizării biologice și psihologice) împreună cu întrebările generale privind 
pandemia (la care trebuie să răspundă atât ei cât și toți cei din jur). 

Toate aceste schimbări, în toate aspectele din viața elevilor, trebuie să includă implicarea mai 
largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, 
în educația tinerei generații și în formarea lor ca viitori adulți. 

Trebuie, însă, să fim optimiști! Pandemia se va încheia în cele din urmă, iar viața va reveni la 
normal. Ceea ce alegem să facem în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât 
COVID-19 în sine. Este foarte important ca în aceasta perioadă copiii sa fie îndrumați spre a alege o 
cale pozitivă de creștere personală și prin activități extracurriculare. 

Cu toate că în ultimul an, cele mai multe activități extrașcolare au fost întrerupte, acestea rămân 
importante atât pentru sănătatea mentală și cât și pentru cea emoțională a copiilor. Bineînțeles, 
activitățile extracurriculare disponibile pe timpul pandemiei sunt cele desfășurate în mediul online. 
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Vorbind despre beneficiile continuării activităților extracurriculare online în timpul acestei 
pandemii, asupra copiilor, acestea pot fi: creșterea optimismului, rezilienței și sănătății mintale 
pozitive utile pentru a-i ajuta să treacă peste aceste restricții și schimbări care au avut loc din cauza 
pandemiei. 

Astfel de activități extrașcolare, ar putea fi:  
- sesiuni de arta și lucru manual: care presupun concentrare, modalitate de petrecere a timpului 

liber într-un mod relaxant și agreabil. 
- ateliere creative: cărți de desenat, creioane colorate, plastilină, baloane, etc., învățând să facă 

lucruri creative din ele. Toate aceste activități îi vor ține ocupați și vor învăța chiar ceva nou din ele, 
le stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 

- cititul: lectura este una dintre principalele tactici de dezvoltare a vocabularului și de 
îmbunătățire a abilităților de comunicare.  

- grădinăritul: îngrijirea unei grădini, plantarea semințelor și urmărirea creșterii 
plantelor îmbunătățesc abilitățile cognitive și abilitățile sociale.  

- participarea într-un club sau cerc tehnico-științific, în cadrul cărora se poate învăța despre 
subiectele care îi pasionează pe elevi (din domeniul fizicii, chimiei, roboticii etc.).  

- înscrierea la diverse cursuri:  
• Cursuri creative de arte frumoase 
Dacă științele ajută copiii să gândească logic și analitic, arta îi ajută să-și înțeleagă emoțiile și 

să le exprime liber. Totodată le stimulează creativitatea și le dezvoltă imaginația. Există numeroase 
cursuri online de artă: pictură, sculptură, ilustrație etc. 

• Cursuri de programare online - cunoștințele pe care le pot deprinde prin programarea de 
jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să 
găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschiși și pregătiți de 
provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

• Cursuri și ateliere de gătit - pe de o parte, Arta culinară îi poate învăța pe copii disciplina și 
ajută la dezvoltarea creativității și abilitaților cognitive, iar pe de altă parte le va 
forma copiilor un obicei sănătos de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

• Cursuri de graphic design - la diferite cursuri interactive și de profil, unde elevii pot învăța să 
creeze propriul site, să editeze imagini și să facă o grafică la fel de ,,cool” precum lumea lor.    

• Cursuri de limbi străine - în ultima perioadă numeroase instituții oferă cursuri online de limbi 
străine. Acum, copilul are ocazia să înveţe şi să se bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la 
un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbii prin poveşti şi lucrul în echipă. 

- activități extrașcolare de turism virtual - ajutând copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, prin vizite în 
regim virtual într-o serie de muzee internaționale care “și-au deschis porțile”, în online. 

 - activități cultural-artistice - potrivite pentru copii din toate categoriile de vârstă, prin vizionare 
de piese de teatru, filme artistice și documentare, prin audiții muzicale online dar și prin vizite în 
regim virtual într-o serie de muzee de artă. 

 Combate lenea și plictiseala cu aceste activități online interactive!  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                    
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, ELENA SAVA                                                                                   
ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 17 BOTOȘANI 

 

 

,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi, astfel încât, mai târziu să lumineze o lumină 
proprie,, PLUTARH 

 

Activitățile extrașcolare trebuie să fie momente de mare bucurie pentru copii, părinți, 
învățători…Ele aduc în sufletul tuturor lumină, bucurie, dau frâu liber imaginației, creativității, 
entuziasmului și rămân clipe de neuitat pentru tot restul vieții. 

Să facem așadar ca aceste moment să fie trăiri cu valoare de amintiri plăcute și durabile! 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Ajută 
elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare. Li se formează abilități practice diverse, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme: 

 contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului de cunoaștere al elevilor, 
îmbogățesc și nuanțează viața lor afectivă – dezvoltă simțul responsabilității individuale și colective, 
ajută la depășirea emoțiilor și timidității prin confruntarea cu un public numeros; 

 dezvoltă interesul și preocuparea pentru activitățile în comun – atmosfera e important, 
indicațiile să fie scurte și clare, la vârste mici e importantă implicarea părinților; 

 valorizează și dezvoltă aptitudinile speciale ale copiilor; 
 întăresc relația școală – familie – comunitate. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat în online în această perioadă. Pentru că sunt foarte 
multe idei de activități extrașcolare, să amintim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 

- activităţi cu întreaga clasă de elevi; 

- activităţi realizate pe grupe de elevi; 

- activităţi individualizate; 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 

- activităţi cu caracter predominant informativ; 

- activităţi cu caracter predominant formativ; 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 

- activităţi de educaţie intelectuală; 
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- activităţi culturale; 

- activităţi sportive; 

- activități artistice; 

- activități de educație morală. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

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

 
 

Prof. Sava Lucia,                                                                                                        
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, Tulcea 

 
 

 
În perioada 05-07  mai 2021, în Grădinița cu PP. Nr.3 Tulcea  s-a desfășurat  proiectul 

educaţional  dedicat  atât sărbătorii Paştelui, cuprinzând diverse activităţi( lectura unor poveşti, poezii 
de Paște, realizarea unor colaje, picturi, desene, felicitări, audiţii muzicale, încondeierea ouălor) cât 
și   a unor activității în vederea dezvoltarii  socio- emotionale a copiilor. 

În fiecare an sărbătorim Paștele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca și când ar fi 
pentru prima oară. Copiii sunt cei mai entuziasmați. Puritatea și inocența bucuriei copiilor dă 
amploare acestei sărbători. Fie că este vorba despre vopsitul ouălor, sosirea Iepurașului de Paște, 
cântece, poezii sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în sufletul 
unui copil în clipa în care ciocnește un ou roșu sau ce simte la gândul că vine Iepurașul. Bucuria lor 
vine mereu din lucruri mărunte. 

Având în vedere importanţa educaţiei pentru calitatea personalităţii copilului, considerăm 
oportună desfăşurarea acestui  proiect care vizează totodată stimularea interesului pentru educaţia 
copilului, prin prisma evaluării cunoştinţelor acumulate şi transpunerea lor în adevărate expoziţii. 

Scopul acestui proiect  a fost  implicarea tuturor copiilor preşcolari  şi a cadrelor didactice în 
activităţi care să conducă la educarea trăsăturilor de caracter, a valorilor moral-creștine, să valorifice  
potenţialului creativ prin realizarea unor lucrări artistice, folosind materiale diverse şi tehnici adecvate 
,să îmbogățescă orizontul cultural și de cunoaștere al copiilor cu accente pe elemente de educație 
religioasă privind sărbătorile de Paști: obiceiuri, tradiții, personaje, poezii, legende specifice. 

De asemenea, acest proiect  a urmărit  sensibilizarea şi transmiterea valorilor culturale prin 
intermediul activităţilor artistico-plastice şi  practice, fotografii şi parade de costume, activităţi ce scot 
în evidenţă creativitatea şi imaginaţia copiilor, dar si a părinţilor. 

Calendarul activităţilor: 
GRUPA ACTIVITATEA 
Prezentarea semnificației sărbătorii pascale, lecturarea unor poezii, povești care prezintă aspecte 
inspirate de marea sărbătoare 
Mică nr.1 „Provocările iepurașului” joc distractiv 

„Hora iepurașilor veseli”- euritmie 
„Ouă multicolore”- pictură 

Mică nr.2 „Cursa iepurașului țopăitor” joc 
„Iepurașul ne invită la joacă” 
„Easter Bunny Bop”- joc ritmic 
„Cine a salvat Paștele?”- auditie 
„Găsește jumătatea oușorului”- puzzle 

Mijlocie 
nr.3 

„Cursa iepurașului”- joc de întrecere 
„Iepurașul de Paște”-puzzle 
„Ajută iepurașul, căutăm oușoare”- joc 

Mare nr.4 „Prin pădure ne plimbăm, iepurașul îl ajutăm”- joc de mișcare 
„Iepurașul Țup- joc cu text și cânt 
„Mesaje pentru Iepuraș” 

Mare nr.5 „Vânătoarea de ouă” 
„Copacul împodobit” 
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„O expoziție amenajăm, pe Iepuraș să-l bucurăm” 
Mijlocie 
nr.6 

„Pe urmele iepurașului”- joc distractiv 
„Căsuța iepurașului”- joc de mișcare” 

Mică nr.7 „Cursa cu obstacole”- joc de mișcare  
„Oul năzdrăvan”- experiment 
„Iepurașii jucăuși”- joc distractiv 

Mare nr.8 „Cursa cu oul în lingură printre jaloane”- joc de mișcare 
„Oușoare colorate din mână în mână plimbate”- joc distractiv 

Mare nr.9 „Vânătoarea de ouă”- joc distractiv 
Iepurașul de Paști”- Joc cu text și cânt 

Oferirea unor cadouri pentru copii de la Iepurașul de Paște 
Acordare diplome copiilor și cadrelor didactice care și-au adus aportul la creșterea prestigiului 
grădiniței prin rezultate deosebite obținute prin implicarea în proiect 
Mediatizare rezultate proiecte 

Rezultate Antrenarea şi implicarea unui numar cât mai mare de copii şi părinţi în activitate 
Promovarea unei imagini pozitive a grădiniţei în rândul comunităţii din care face parte. 
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Activităţi ȋn şcoala online 

 
Prof. ing. SAVA - NECULA DANA                                                                                    

Şcoala Gimnazială “Domniţa Maria”, Bacău 
 

 

Provocările legate de educația în era digitală și de însăși educația digitală apar din convingerea 

generală că acum este, probabil, singurul moment din istoria omenirii în care copilul cunoaște mai 

mult decât părintele.  

O lume bazată pe tehnologie, oferind în același timp accesul tinerilor la resurse neprețuite și 

oportunități de învățare, aduce, de asemenea, provocări pentru părinți, care includ participarea 

profitabilă la alfabetizarea digitală, gestionarea timpului de pe ecran, protecția împotriva atacurilor 

cibernetice și multe altele. Toate acestea necesită ca părintele să fie, la rândul lui, alfabetizat digital, 

ceea ce presupune luarea deciziilor în cunoștință de cauză și cunoașterea și aplicarea limitelor. 

Astăzi, specialiștii și părinții se întreabă dacă tehnologia nu va diminua cumva curiozitatea 

intelectuală a copiilor și tinerilor, dacă interesul pentru activitățile virtuale nu-l va depăși pe cel pentru 

interacțiuni sociale, dacă există siguranță în acest spațiu, dacă dezvoltarea copiilor nu este afectată de 

interacțiunea cu media digitală. 

Şcoala online… o poveste care a ȋnceput cu mult entuziasm la mijlocul lunii martie 2020. Dar, 

acum când “miroase” a termen lung, ȋncepe să se transforme ȋn ceva mai puţin plăcut. Unii elevi ȋncep 

orele pierzându-şi răbdarea ȋn faţa calculatorului sau a tabletei şi nu trece o zi ȋn care să adresaze 

urmatoarea ȋntrebare: “Când vom reveni la şcoală?” sau “Când ȋmi voi revedea colegii?”. 

Principalul avantaj de a merge la şcoală, socializarea, a dispărut cu totul. Şi acest fapt va avea 

urmări serioase pe termen lung. Vreau să cred că ma ȋnşel şi că vom ȋnvăţa să ne adaptăm la noutăţi, 

ȋn speranţa diminuării stresului. Multi elevi se plâng, cel puţin la clasa a doua unde eu predau, că: 

“Nu se simt ca ȋn clasă!” sau “Parcă nu mai ȋnţeleg ce spun!”, deşi explicaţiile sunt repetate de mai 

multe ori. Dar tind să cred că răbdarea şi toleranţa ne vor sprijini să depăşim şi această perioadă. 

Vedeţi dumneavoastră, … dragi colegi, această situaţie care persistă, este o provocare prea mare 

chiar şi pentru unii dintre noi, dar vorba lui Ion Creangă: “Sănătoşi să fim, că le vom duce pe toate!” 
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Importanța activităților extrașcolare 

 

Prof. Șchiopu Iuliana                                                                                                         
CSEI C-tin Pufan, Dr. Tr. Severin 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează tânăra 

generație în actul îmbinării componentei cognitive cu cea comportamentală. Pedagogul american 
Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes, într-o 
formă intelectuală adecvată, orice temă“ dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului 
respectiv de dezvoltare intelectuală și dacă materia este astfel structurată și prezentată încât copilul 
să asimileze mai ușor noile cunoștințe și deprinderi. 

În școala actuală eficiența educației depinde de gradul în care copilul se pregătește pentru 
participarea la dezvoltarea de sine, de stimularea creativității intelectuale și emoționale și, nu în 
ultimul rând, de metodele procedeele utilizate de către profesor. Astfel, putem spune că rolul școlii 
contemporane este acela de a forma copilul atât sub aspect psiho-intelectual, cât și socio-afectiv în 
vederea integrării viitoare  ca om în societatea contemporană. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudinii speciale, dezvoltarea 
interesului pentru activități socio-culturale, dezvoltarea copiilor în plan afectiv și emoțional în 
vederea dezvoltării unor caractere și personalități puternice, îmbinate cu aptitudinile personale ale 
fiecăruia. Astfel, putem spune că activitățile extrașcolare nu înlocuiesc activitățile din aria curriculară, 
ci se îmbină cu acestea în vederea cizelării viitorului adult. 

Ca exemple de activități extrașcolare amintim: 

• excursiile; 
• vizitele la muzee sau obiective istorice; 
• taberele școlare; 
• activități handmade; 
• activități de voluntariat; 
• vizionarea unor piese de teatru sau emisiuni de divertisment; 
• cluburi de lectură etc. 

Toate aceste activități sunt gândite pentru a dezvolta imaginația și spiritul creativ al elevului, 
pentru a stimula setea de cunoaștere a acestuia, pentru a dobândi noi aptitudini și abilități și pentru a 
stimula colaborarea între copii. 

Spiritul creator al copiilor trebuie stimulat cât mai de timpuriu, iar îmbinarea activităților 
școlare cu cele extrașcolare reprezintă un demers important în vederea completării activității școlare 
și, totodată, are și un scop recreativ și socio-afectiv, îmbinând distracția cu dobândirea de noi 
cunoștințe. 

De aceea, activitățile extrașcolare sunt necesare pentru buna desfășurare a activității 
pedagogice. A miza pe educație, în contextul actual, este imperativ prioritar deoarece acum este 
nevoie mai mult ca oricând de caractere puternice, echilibrate și inteligență bine dezvoltată și 
structurată. În vederea obținerii acestora este nevoie nu numai de educație curriculară, ci și de o 
ocupare inteligentă și creativă a timpului liber al copilului. Este nevoie de a descoperi în acesta acea 
latură a sa avidă de cunoaștere îmbinată cu distracția sau de distracție îmbinată cu învățare. 
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Scopul activităților extrașcolare nu este doar de a învăța ceva nou, ci și de a socializa, de a 
reduce stresul acumulat în timpul orelor de curs în vederea păstrării unei sănătăți mintale și 
emoționale adecvate. 

Pentru reușita acestor activități trebuie să se aibă în vedere în primul rând ceea ce își dorește 
copilul, activitățile ce prezintă interes pentru el și pe care acesta le-ar face cu plăcere. Prin urmare, 
activitatea extrașcolară reprezintă o componentă educațională valoroasă și eficientă menită să 
stimuleze creativitatea și gândirea critică, abilitățile practice și să pozitivizeze emoțiile și trăirile 
copilului. 

Diversitatea acestor activități crește interesul copilului pentru școală și pentru oferta 
educațională, iar de implicarea tuturor părților (profesor-elev-părinte) depinde și reușita 
parteneriatului educațional școală-familie-comunitate, ce are ca unic scop educarea viitorului 
cetățean. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR                                          
ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 

prof. înv. primar SCHMIDT LUCIA                                                                                
Școala Primară Nr. 1 Inand, Bihor 

 

Perioada de pandemie pe care cu toții o traversăm de mai bine de un an a determinat mari 
schimbări în modul de desfășurare a procesului instructi-educativ de la nivelul fiecărei unități de 
învățământ. Mai pregătiți sau mai puțin pregătiți, fiecare cadru didactic din școală a încercat să se 
adapteze unei situații noi, deloc familiare. În sprijinul nostru, al cadrelor didactice, mereu preocupate 
de bunul mers al activității didactice au venit diverse organizații care ne-au ajutat să ne „alfabetizăm” 
în ceea ce privește învățământul online. Participând la întâlniri și webinarii, cursuri și programe de 
formare am reușit să ne descurcăm, în mod onorabil aș putea spune. Și încă, cei dornici de 
perfecționare continuăm să ne pregătim pentru a deveni mai buni. 

În fața tuturor acestor provocări, activitățile extrașcolare nu au putut ține pasul pe loc, cu atât 
mai mult cu cât, uneori pentru perioade destul de lungi, lipsa prezenței fizice și a relațiilor sociale, a 
colaborării pe durata activităților cu care erau familiarizați elevii, și-au spus cuvântul. Tocmai de 
aceea, creativitatea și inventivitatea cadrelor didactice a fost pusă la încercare în această perioadă. 
Deși aflați la distanță fizică, prin intermediul platformelor sociale am reușit să fim aproape și să 
desfășurăm activități atractive și incitante pentru micii școlari.  

Pentru a menține elevii cât mai conectați la activitatea școlară deși nu eram în școală, activitățile 
extrașcolare au căpătat o importanță mult mai mare și valențe multiple. Astfel, pe lângă rolul de a 
dezvolta abilități diverse într-un mediu formator mai atractiv și de a lărgi orizontul cultural al elevilor, 
activitățile extracurriculare desfășurate exclusiv în mediul online și-au afirmat importanța punându-
se accentul pe latura interrelaționară și de comunicare: împărtășire și exprimare de trăiri.  

Deși activitatea s-a desfășurat exclusiv în mediul virtual, din cauza condițiilor epidemiologice, 
activitatea extrașcolară s-a mulat pe nevoile stingente ale unei noi realități. Astfel, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, am vizionat împreună cu elevii filme pentru copii cu această tematică, am 
ascultat colinde, am colindat împreună cu bunicii și părinții care îi supravegheau pe cei mici în 
învățarea online. Totodată am confecționat podoabe pentru brad, urmărind filmulețul demonstrativ și 
realizând împreună fiecare etapă din modelul propus. Uneori chiar elevii îi încurajau pe colegii care 
nu reușeau să realizeze o anumită etapă. Benefic a fost și faptul că, având mai mult timp liber la 
dispoziție au continuat să realizeze ceea ce au învățat, împreună cu familia. Astfel, îngerii din hârtie 
care au fost realizați în timpul activității extracurriculare, s-au multiplicat ca număr și au împodobit 
întreg bradul.  

În așteptarea sărbătorilor pascale am pictat ouă împreună, am confecționat iepurași din fire 
colorate, ne-am trimis fotografii cu modul în care am decorat masa cu obiectele realizate. 

Unele activități extracurriculare propuse la începutul anului școlar, au fost adaptate noului 
context. Exemplific în acest sens activitatea intitulată „Spune NU violenței!” care s-a concentrat pe 
violența în mediul online prin recunoașterea acestor forme de violență și identificarea unor soluții în 
cazul în care sunt victimele vreunei forme de violență în mediul online. 

Activitățile amintite sunt doar câteva dintre cele desfășurate în această perioadă. Pornind de la 
identificarea unor probleme emoționale cauzate de lipsa interacțiunii cu colegii și prietenii am realizat 
și activități care să reducă incidența acestora. Aceste activități s-au bazat pe provocări și teme de 
interes și au avut și denumiri sugestive: „Salută, un prieten!”, „O dovadă de prietenie” , activități care 
au incitat elevii să realizeze un mic dar - un desen, o scrisoare, împărtășirea unui gând, a unui 
eveniment trăit etc.- care să fie prezentat în fața colegilor pentru a se simți mai aproape unii de ceilalți. 
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Indiferend de modul de desfășurare, activitățile extracurriculare rămân unele din cele mai 
plăcute și îndrăgite activități la care participă elevii și care, acum mai mult ca oricând le-a solicitat 
creativitatea și imaginația atât cadrelor didactice cât și elevilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL     
Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 
SCRIDON MONICA DORINA 

 
Activitățile extrașcolare constituie un rol esențial în formarea personalitîții sau a unor 

competențe ale elevilor,atât în direcția succesului lor, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 

armonioasă. Prin intermediul acestor activități copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și 

să-și dezvolte diverse abilități interpersonale,pe care nu le pot deprinde în timpil orelor obișnuite de 

curs. 

În această perioadă activitățile extrașcolare s-au mutat și ele în formatul online. Un rol deosebit 

de important în succesul acestora l-a avut comunicarea permanentă și parteneriatul cu părinții elevilor 

mei. Am învățat împreună cum să-i ținem pe copii implicați într-o învățare continuă,cum să utilizăm 

formatul digital în scop instructiv și nu numai ludic. 

Pentru a-i ajuta pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 

trăiesc,despre mediul înconjurător, despre biodiversitate, am realizat tururi virtuale ale unor 

muzee,am urmărit filme documentare. Apoi i-am implicat împreună cu părinții în activități de 

recunoaștere a unor specii de plante din proximitatea locuinței, căutarea și monitorizarea cuiburilor 

păsărilor călătoare care s-au întors,realizarea unei expoziții de insecte în propria grădină pentru a 

putea admira lumea gâzelor în mediul natural,fără a le face rău. 

Alimentația haotică pe care copiii o adoptă de la vârste fragede reprezintă un real motiv de 

îngrijorare.România este pe locul II la obezitate infantilă,unul din doi elevi fiind supraponderal ,din 

cauza alimentației inadecvate vârstei și a lipsei de mișcare.În acest sens am invitat pe platforma online 

un nutriționist din localitate, precum și profesorul de biologie. 

Informațiile pe care le-au auzit au fost puse în practică alături de părinți,în atelierul de gătit din 

bucătărie. Au aflat cum se pregătește o mâncare sănătoasă, dar au și învățat, în timp ce experimentau 

cu ingredientele, să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine. Scopul dorit a fi atins a fost și 

dobândirea unor obiceiuri sănătoase de alimentație pe tot parcursul vieții. 

Toate aceste activități au avut o deosebită însemnătate. Au mobilizat întreaga familie,au 

dezvoltat și chiar îmbunătățit relațiile dintre elevi și părinți, frați sau bunici.  
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Dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare constituie un element prioritar în rețeaua școală-familie-comunitate. Acestea  au un 

impact pozitiv și asupra performanțelor școlare ale elevilor, dar și a integrării lor sociale viitoare. 
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Activități extrașcolare – între online și traditional 

 

Educatoare, Scripcaru Mihaela 

 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 

impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 
și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă preșcolarilor un 
alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

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

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor preșcolarilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
Bine pregătite, ele sunt atractive pentru orice vârstă, provoacă bucurie și interes copiilor, le ușurează 
acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru copii, ci și pentru noi, cadrele didactice.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

Dintre activitățile extrașcolare desfășurate în perioada pandemiei, putem aminti de tema 
”Mănânc sănătos să cresc mare și frumos”, ce a avut ca scop formarea deprinderilor de alimentație 
sănătoasă în rândul preșcolarilor, concomitent cu implicarea activă a părinților pentru consolidarea 
comportamentelor sănătoase.  

La vârsta preșcolară, adulții sunt cei care oferă copilului un model care poate fi demn de urmat 
sau de evitat în ceea ce  privește alimentația sănătoasă, stilul de viață.  Nu este întotdeauna simplu să 
îi convingem pe cei mici să mănânce sănătos.  

Însă efortul merită din plin, deoarece o alimentație sănătoasă încă din copilărie scade riscurile 
multor boli la vârsta maturității,  
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Având în vedere faptul că sănătatea unui adult depinde în mare măsură de stilul de viață pe care 
l-a avut încă din perioada copilăriei, considerăm că este absolut necesar ca educația pentru sănătate 
să înceapă de la cele mai fragede vârste.  

Prin varietatea activităților desfășurate, grădinița are un rol important în formarea și dezvoltarea 
copilului în spiritul unui stil de viață sănătos. 
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Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 
Prof. Înv. Preșc.: Seciu Adriana                                                                               
Grădinița ,,Spiridușii,, București 

 
 

În perioada în care grădinițele sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, educația 
continuă însă de acasă iar părinții sunt cei cu care stau în cele mai multe cazuri, copiii și se preocupă 
nu numai de supravegherea lor, ci și de impactul pe care această perioadă îl are sub raportul dezvoltării 
lor emoționale, sociale și cognitive. Copilul are nevoie de acompaniere și de aceea este important ca 
părinții/ familia, să se implice activ în susținerea lui. 

Pe de altă parte rolul educatoarei este important în această perioadă (și nu numai), cadrul 
didactic cunoaște copilul/copiii, nivelul grupei, particularitățile de vârstă și adaptează activitățile de 
învățare la noul context. 

În cele ce urmează voi prezenta modul în care am proiectat apoi aplicat activitățile din Proiectul 
,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”- Școala Altfel 

Prima zi a săptămânii a fost dedicată experimentului! 

,,Experimentul reprezintă o modalitate specifică de explorare a realităţii, de învăţare prin 
acţiune, prin experienţa trăită direct de copii.”      

Activitatea planificată poate fi realizată alături și cu ajutorul părinților, în orice moment al zilei. 
Experimentul poate fi realizat, în funcție de resursele pe care părintele  le are în gospodărie și i le 
poate pune la dispozitie copilului. Părintele fotografiază și înregistrează etapele activității. Înaintea 
începerii experimentului, micuțul chimist va prezenta materialele puse la dispoziție de către părinte. 

O altă activitate a fost aceea a unei ,,excursii la dominiliu”. Copiii, ajutați de adulți, vor amenaja 
în cameră un cort din material textil, se vor folosi fie perdele, fie alte materiale textile lejere, prin care 
aerul să pătrundă ușor. În interior, cei mici pot să-și amenajeze spațiul după plac, imaginând că sunt 
plecați într-o excursie, împreună cu membrii familiei ori cu grupul de colegi, repartizând, în acest caz 
rolurile  (cadrului didactic, colegii). Bineînțeles, este necesar să existe un sac de dormit (o păturică), 
o lanternă (pentru momentul în care hotărâți să ,,înnoptați,, și doriți să aveți momentul de lectură), un 
coș pentru picnic, etc. 

Pe perioada întregii săptămâni am propus și alte activități cum ar fi exersarea și valorificarea 
abilităților gastronomice, prin îndrumarea părinților de a-i lăsa pe micuți să îi ajute sau invers, să 
pregătească împreună o salată de legume.  

O altă activitate proiectată a fost despre dezvoltarea simțului tactil. Copiii vor avea acces la 
câteva vase în care se află apă, făină, orez, mălai, paste mici, (opțional miere, gem), etc, vase în care 
pot intra ambele palme. Acestea se vor așeza unele lângă altele astfel încât să nu producă deranj în 
jur.  

Părinții îi pot lega pe copii la ochi, complicând astfel jocul, și, mutând vasele; ii vor întreba pe 
cei mici cum se simt și ce conținut cred că se află în acel vas. Acest exercițiu dezvoltă copiilor simțul 
kinestetic, îi destind dar îi și amuză foarte mult.  De-a lungul experienţelor sale, copilul încearcă 
senzaţiile de cald şi rece, fin şi aspru, fraged, moale, uscat, lipicios etc. 
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Ultima activitate planificată este despre gestionarea eficientă a propriului timp liber in sensul 
formării și dezvoltării personale, expusă prin tema ,,La multi ani# Unițivirtual”.   

După familie, prietenii sunt cele mai importante persoane din viața noastră. Dacă o persoană se 
dovedeşte a fi un bun prieten este absolut necesar ca şi cealaltă persoană să-i răspundă  pe măsură, de 
aceea am propus copiilor să ne imaginăm că este ziua celei/celui mai apropiat prieten (poate fi chiar 
un /o colegă de la grădi), și doresc să îi facă un cadou. De aceea mă gândeam ca fiecare ,,spiriduș” să 
coloreze /decoreze un tort cu etaje pentru cel  mai apropiat prieten/coleg /colegă. Bineînțeles că munca 
dă roade dacă este făcută în echipă, așadar  mami/tati desenează faimosul tort iar micuțul va putea 
colora/decora cadoul mult așteptat. 

Ajutorul din partea părinților va continua până atunci când la finalul zilei, activitatea se va 
încarca pe platforma online sau prin alte mijloace de comunicare prestabilite (grupul creat pe 
whatsApp) iar pe fișa de lucru a micuților va trebui să scrieți (sau să ii ajutati sa scrie) urarea ,,La 
mulți ani# Unițivirtual!”           

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Florinda Golu, Joc şi învăţare la copilul preşcolar, Ed. Didactică, București, 1991 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                                                                            
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. Secoșan Nicoleta 
Școala Gimnazială Nr. 13. Timișoara 

 
 
 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi.? Activitățile extracurriculare 

reprezintă, de asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora 
in societate.  

Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități sportive sau aplicative este 
cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu colegii de clasă 
sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale.  

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor. Scopul este de a promova acele activități care se potrivească cu 
gusturile, dar și cu aptitudinile sau abilitățile elevilor. Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie 
considerate o obligație. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. 

Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei sau a mai 
multor instituții de învățământ 

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

Beneficiile activităților extrașcolare sunt:  
• favorizarea succesului; 
•  încurajarea copiilor să se depășească pe ei înșiși; 
• dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor 

sluji toată viața; 
• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității; 
• au rol complementar celui al școlii;  
• înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau de către alte instituții 

extrașcolare specializate; 
• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 
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Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

Un studiu realizat indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul 
acestora și rata de participare, astfel: 

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

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară;  

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

Deci, se poate observa că activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul 
influențelor educative. Participarea elevilor lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu 
noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite la școală.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei.  

Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor.  

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. Modelarea, formarea, educarea cer timp și 
dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare.  

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

 
 
Bibliografie:  
 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Scenariul didactic al întâlnirii de dimineaţă 

 

Seician Maria                                                                                                                       
Băbuţ Teodora Mirela                                                                                               

Grădiniţa cu P. P. „Scufiţa Roşie” 
 

Data: 19 aprilie 2021 

Propunatoare: BĂBUŢ TEODORA – MIRELA  

Unitatea de învăţământ: G.P.P. „SCUFIŢA ROŞIE” 

Nivelul/Grupa: nivelul I, grupa mijlocie 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema proiectului: „Primăvară, bine ai venit!” 

Subtema: „Vitamine de primăvară” 

Tema zilei: „Legumele vesele” 

Tipul activităţii: transmitere, fixare de cunoştinţe şi consolidare 

Forma de realizare: mixtă 

Forma de organizare: frontal, individual  
 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

 Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare. 
 Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi). 
 Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi 

cunoaşterea mediului apropiat. 
 

COMPORTAMENTE: 

 Iniţiază activităţi de învăţare şi interacţiuni cu copiii sau cu adulţii din mediul apropiat. 
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi. 
 Rezolvă situaţii-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date. 
 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP – Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce primăvara?” 

ALA1 – Artă: „Ridichea” – modelaj 

         – Construcţii: „Sera  legumelor” – cuburi  

         – Bibliotecă: „Caută legumele timpurii” – sortare de jetoane 

Rutina: „Învăţăm să mâncăm sănătos” – deprinderea de a consuma legume 

Tranziţii: „Tare-mi plac legumele, / Le ştiu toate numele / Ce-mi dau ele, e-o avere / Vitamine 
şi putere” 
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 „Bat din palme clap, clap, clap! / Din picioare trap, trap, trap / Ne-nvârtim, ne răsucim / Pe 
scăunele ne aşezăm / Şi pe doamna o ascultăm!” 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1: 

ARTĂ: 

 să încălzească plastilina; 
 să modeleze plastilina;  
 să creeze forma unei ridichi. 

 

CONSTRUCŢII:                                              

 să construiască din piese lego sere pentru legume; 
 să demonstreze creativitate; 
 să coopereze cu colegii. 

 

BIBLIOTECĂ:      

 să sorteze legumele timpurii;  
 să numească fiecare legumă timpurie; 
 să coopereze cu colegii; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, aprecierea 
verbală. 

 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:     
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1: 

ARTĂ: planşete, plastilină colorată. 

CONSTRUCŢII: piese de construcţii lego. 

BIBLIOTECĂ: jetoane cu legume. 

 EVALUARE: stimularea verbală, observarea reacţiilor copiilor, relaţionarea în cadrul 
grupului prin acţiune şi comunicare, aprecierea modului de lucru, aprecierea comportamentelor şi a 
răspunsurilor copiilor. 

 

 MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  
 (2010). 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori. Centrul 

Educaţional Pro Didactica. 
 Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. (2002).  Metode interactive de grup: ghid 

metodic. Craiova: Editura Arves. 
 Danciu, E.L. (2004). Strategii de învăţare prin colaborare. Timişoara: Editura de Vest. 
 Glava, A., Tătaru, L., Chiş, O. (2014). Piramida cunoaşterii: repere metodice în 
 aplicarea curriculumului. Piteşti: Editura Diamant. 
 Ministerul Educaţiei Naţionale (2019). Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 

ani).
 

 

La ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ, copiii intră în sala de grupă şi se aşează în semicerc 
astfel încât fiecare să aibă contact vizual cu toţi membrii grupei.  
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Salutul, prima componentă a întâlnirii de dimineaţă, începe cu o poezie: „Dimineaţa a sosit / 
Toţi copiii au venit / În cerc să ne adunăm / Şi cu toţii să ne salutăm / Vedem cine e prezent / Poate 
cine e absent / Calendarul e-ncântat că va fi iar completat.” 

Pe rând, începând de la stânga la dreapta, copiii se salută pe un ton respectuos cu „Bună 
dimineaţa!”. Fiecare salut va primi răspuns din partea colegilor. După ce salută, fiecare copil îşi 
aşează ecusonul pe panoul de prezenţă şi ne arată cum se simte astăzi. 

La Calendarul naturii copiii sunt antrenaţi să descrie, să comenteze ziua din punct de vedere 
meteorologic şi să îl completeze cu jetoanele corespunzătoare. 

Împărtăşirea cu ceilalţi. Pe durata acestei componente a „Întâlnirii de dimineaţă”, voi invita 
pe „Scaunul povestitorului” un copil căruia îi plac legumele pentru a ne împărtăşi impresii despre o 
întâmplare cu legume (când a mâncat / a cumpărat / s-a jucat cu legume).  

Stabilim regulile de urmat de către povestitor: să vorbească clar şi tare, să prezinte noutăţi scurte 
şi interesante, să răspundă la toate întrebările, să solicite întrebări de la toţi colegii, nu doar de la 
prieteni. Apoi vom crea un moment de poveste în care va fi audiată povestea „Să mâncăm multe 
legume”. 

Activitatea de grup se desfăşoară printr-un joc de mişcare: „Cântecelul Hopa-Hopa”. Copiii 
vor efectua exerciţii de mişcare în funcţie de textul cântecului. 

La Noutatea zilei educatoarea împreună cu copiii vor descoperi o machetă ce reprezintă grădina 
de legume timpurii. Copiii sunt solicitaţi să povestească despre elementele ce alcătuiesc acea machetă.  

Vor extrage cu „mâna oarbă” dintr-un săculeţ ecusonul ce indică sectorul unde urmează să 
lucreze. Cu tranziţia: „Tare-mi plac legumele” se trece la cele trei sectoare, spunându-le ce au de făcut 
la fiecare sector.  

„Tare-mi plac legumele, / Le ştiu toate numele / Ce-mi dau ele, e-o avere / Vitamine şi putere.” 

La sectorul ARTĂ, copiii vor găsi pe măsuţe plastilină şi planşete. Sarcina lor va fi aceea de a 
realiza mai multe ridichi şi ceapă din plastilină.  

La sectorul CONSTRUCŢII, copiii vor avea în faţă cuburi din lego şi vor trebui să construiască 
sere pentru legume.  

La sectorul BIBLIOTECĂ vor avea pe măsuţe jetoane cu legume şi ei va trebui să sorteze 
legumele timpurii de celelalte şi să le pună în oală.  

După finalizarea lucrului, se „vizitează” fiecare sector, prezentând colegilor ceea ce au lucrat. 
Va fi apreciată activitatea tuturor copiilor.  

Cu tranziţia: „Tare-mi plac legumele”, copiii merg la baie şi apoi se trece la activităţile pe 
domenii experienţiale. 
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Importanta activitatilor extrascolare in timpuri „pandemice” 

 
Prof. Selyem Alexandru                                                                                                

Colegiul National Avram Iancu – Campeni – Alba 

 
Incepand cu luna martie 2020 toti am fost fie ca recunoastem fie ca nu loviti ( mai puternic sau 

mai usor) de acest flagel numit Coronavirus. Tot ce a insemnat proces educativ cu tot ce inseamna 
aceasta a trebuit sa fie regandit si adaptat vremurilor tulburi pe care am fost si inca suntem nevoiti sa 
le traim.  

Ideea de scoala cum era ea pana la momentul declansarii pandemiei nu mai exista. Din pacate 
s-ar putea nici sa nu mai fie vreodata asa cum a fost. Toata legatura profesori-elevi s-a transferat in 
mediul online.  

Procesul edcuativ a fost lovit din temelii si toti – profesori, elevi, parinti – ne-am trezit ca trebuie 
sa ne schimbam radical atitudinea si abordarea.  

Activitatile scolare au reprezentat si TREBUIE sa reprezinte o parte extrem de importanta din 
ceea ce inseamna educatie. Excursiile, vizitele la muzee, parcuri tematice, competitiile sportive, 
acttivitatile de voluntariat, schimburile de experienta cu alte scoli erau parte integranta a unui an 
scolar. Si din fericire nu faceau altceva decat sa ajute din plin la formarea elevilor la dezvoltarea lor 
armonioasa, la pregatirea lor pentru viata. 

Dar dintr-odata toate aceste lucruri au devenit o amintire. Toate planurile pentru perioada 
„Scoala Altfel” au fost date peste cap. Si ne-am vazut cu totii pusi in fata trecerii in online. In mediul 
virtual care pentru generatiile actuale nu reprezinta altceva decat o parte foarte importanta a vietii lor. 
Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter sunt doar cateva dintre locatiile unde multi adolescenti isi 
traiesc practic viata. 

Activitatile extrascolare au trebuit asadar adaptate timpurilor. De la o vizita la un muzeu de 
renume din tara am trecut la un tur virtual al acestor muzee. De la o excursie in zone pitoresti ale 
Romaniei am trecut la filmulete documentare de pe Youtube, filmulete care desi prezinta destul de 
real zonele respective nu vor reusi niciodata sa aiba acelasi impact ca si vizita acolo.  

De la jocuri face to face am trecut la quizzes online. Tot ceea ce presupunea intalniri si 
socializare face to face s-a trasferat in spatele unor ecrane si s-a realizat prin intermediul unor device-
uri. 

Elevii au pierdut posibilitatile de relaxare pe care le presupuneau aceste activitati extrascolare. 
Profesorii au pierdut posbilitatea de a desfasura alt fel de activitati cu elevii lor decat cele impuse de 
o programa scolara.  

Iar parintii au pierdut posibilitatea de a-si vedea copiii impicati in altceva decat lumea virtuala. 

Online sau face to face? Va fi mereu greu de raspuns la aceasta întrebare.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în pandemie 

 

Profesor învăţământ primar Semerian Claudia Gabriela 
Şcoala Gimnazială „ Aron Cotruş”Arad 

 
 

 

Situația actuală în care ne aflăm ne-a forțat să fim parteneri activi la o schimbarea de viziune , 
dar și de gândire și acțiune,  în structura și funcționarea procesului instructiv-educativ, prin regândirea 
utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii 
și culturii școlii. 

Aceasta conjuctură a dat naștere unei educației care ar trebui să fie direcționată în spiritul 
dezvoltării autoeducației, atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și a elevilor, mai ales pentru 
că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Ele se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual, dar situația actuală a pus dascălii în postura de căutători de soluții, pentru a 
găsi modalități de integrare a activităților extrașcolare în cadrul activităților online, care să fie 
adaptate, așadar, la noile provocări impuse de pandemie.  

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

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice sau geografice, case memoriale nu au 
mai fost posibile, dar imaginația creatoare a dascălului este inepuizabilă, așa că, modalități au fost 
găsite. 

Personal, am fost pusă în situația de a organiza în luna noiembrie Săptămâna Școala Altfel ...de 
acasă, online. Am avut parte de o săptâmână ... de vis, în care am realizat un program după dorințele 
copiilor. Ei si-au dorit să fie Partenerii Toamnei și pornind de la dorința lor, am gătit, am compus 
cântece, poezii, am organizat ...online un Bal Mascat , am învățat să reciclăm, am învățat să apreciem 
ceea ce ne oferă în fiecare moment ...VIAȚA.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare.. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 
efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 
aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

REALIZATE IN PANDEMIE 

 
Prof. Inv. Prescolar: Serac Ioana 

G. P. P. Nr. 3 Hidiselu de Jos 
 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se 
referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

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

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui,. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi 
copilului tău în această perioadă în care #stăm#acasă. Descoperă alături de el cursurile interesante 
care-l vor menține activ și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, 
pentru un viitor promițător. Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale 
naturii? Îți pune tot soiul de întrebări despre univers și despre planeta noastră? Chiar dacă în această 
perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

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

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

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
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  - oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi 
ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în 
comparație cu al celorlalți. 

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

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

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

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

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

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor.  

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

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

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

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

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

ei vor fi   mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELOR EXPLICATE PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ȘERBAN CRISTINA                                                              
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR,, ORADEA -                               

G. P. P. NR. 24 
 

 

Paștile reprezintă cea mai importantă sărbătoare creștină, Învierea lui Iisus   

Hristos, Fiul lui Dumnezeu  în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Scopul 
sărbătoririi, an de an,este amintirea dragostei pe care Dumnezeu și a arătat o față de noi (Ioan 3 cu 16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară ci să aibă viață vesnică). 

Paștile creștine au o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului (prima 
duminică de Paști) și sărbătoarea Înălțarii Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la Înviere, 
într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare.  

Copiii, încă de la vârste fragede ar trebui învățați ce înseamnă această sărbătoare a omenirii, 
pentru ca atunci când vor crește să poată aprecia ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei.  

Avem datoria de a le explica celor mici conceptele creștine esențiale și pentru aceasta putem 
începe cu naşterea: adu-le aminte de bebeluşul Iisus pe care l-am sărbătorit la Crăciun, explică-le că 
Iisus este Fiul lui Dumnezeu, vorbeşte-le despre scopul venirii Lui pe pământ şi cum doreşte să ne 
apropie de Dumnezeu,introdu conceptul de păcat, potrivit cu puterea de înţelegere a copilului.  

Chiar şi cei mai mici fac diferenţa între o fapta bună şi una rea. Le poţi explica că păcatul ridică 
un zid de despărțire între om şi Dumnezeu.  

Explică-le că oamenii răi L-au arestat şi L-au ucis dar nu uita să le spui că a treia zi a înviat, şi 
după puţin timp s-a înălţat la Cer. Asigură i pe copii de faptul că Dumnezeu îi iubeşte, iar rostul 
sacrificiului Său este ca ei să poată primi iertare pentru faptele rele atunci când îi mustră conştiinţa. 

Copiii  mici nu au bine definit în minte conceptul de moarte. Aşadar, când le povestim copiilor 
sub patru-cinci ani istoria Paştelui vom pune accentul pe Înviere, fără a da detalii despre torturile 
răstignirii. Un mod foarte simplu şi drăguţ în care am  putea povesti copiilor din nivelul  preşcolar 
faptele biblice, este punerea în scenă cu  marionete, prin jocuri de rol, vizionare de DVD - uri. 

Bineînțeles că această sărbătoare aduce după ea și anumite tradiții și obiceiuri. Toate pregătirile 
de Paște, masa, cumpărăturile, mersul la biserică, ciocnirea ouălor, etc, face ca această sărbătoare să 
fie mult așteptată. Aceste pregătiri oferă părinților posibilitatea de a petrece mai mult timp cu ai lor 
copii.  

Satisfacția pe care cei mici o vor trăi ajutându și părinții, va fi mare, iar aceste momente vor 
rămâne vii în amintirea lor.  Astfel de obiceiuri sunt necesare pentru ca cei mici să crească cu 
optimism, de a se maturiza, de a si cunoaște rudele și de a și forma amintiri. 
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,,Parteneriatul cu părinții - baza pentru realizarea activităților educative                        
în perioada pandemiei” 

 
ȘERBAN CRISTINA 

 
Am constatat cu mare bucurie, faptul că toate cadrele didactice din unitatea în care lucrez s-au 

implicat în toate activitațile care s-au desfășurat în perioada dificilă pe care au traversat-o, provocată 
de pandemie. 

La debutul acestei perioade dificile pe care am străbătut-o, cea mai mare parte dintre colege 
aveau neliniști și angoase, legate de felul în care își vor desfășura activitatea din fața unui dispozitiv 
electronic, dacă pot menține atenția celor mici pe tot parcursul activităților propuse.  

După foarte scurt timp și după consultări repetate cu întregul colectiv de cadre didactice, am 
căzut de acord cu modificarea și adaptarea timpului didactic în funcție de varsta copiilor și de tipul 
de activitate desfășurat.   

In primele momente  ale activităților online asincron, cadrele didactice au exersat foarte mult 
acest tip de predare și au constatat că preșcolarii erau interesati de astfel de activități. Astfel, cadrele 
didactice au prins curaj și au propus părinților, activități online sincron.  

Toți copii rezonează cu proprii părinți. Dacă se reușește o rezonanță armonioasă, copiii înfloresc 
precum florile. Dacă atitudinea părinților este una refractară, îndoielnică, lipsită de interes pentru 
toate activitățile desfășurate în mediul online, sincron sau asincron, acest lucru se răsfrânge asupra 
activităților desfășurate de preșcolari în mediul online. 

În aceste momente dificile pe care le-a străbatut întreaga umanitate, încrederea reciprocă a fost 
de mare ajutor. Prin măiestria cadrelor didactice parteneriatul dintre grădiniță și familie și-a arătat 
adevarata valoare. Înreaga muncă depusă de colegele mele nu se putea materializa fară implicarea 
familiilor. 

Însușirea noțiunilor noi pentru fiecare copil nu poate fi separată de activitățile obișnuite din 
viața copilului, de relația cu proprii părinți și de dialogul permanent dintre părinți și cadrele didactice. 
Prin frumoasa colaborare dintre cadrele didactice și părinții preșcolarilor, preșcolarii au fost 
familiarizați  cu aspecte din viața de zi cu zi, desfășurate de preșcolari atunci cand frecventau fizic, 
grădinița. Astfel părinții s-au pregătit temeinic și au pus la dipoziție propriilor copii, materialelele ce 
le erau necesare desfășurării unor activități didactice în mediul online, sincron și asincron. 

Intenția cadrelor didactice a fost de a oferi căt mai multe informații și idei părinților pe care să 
le utilizeze în desfășurarea activităților didactice în această periodă. Sarcina pe care adulții și-au 
asumat-o nu a fost una ușoară fiind convinși că am cuprins doar o mică parte din tipurile de activități 
și jocuri care se puteau realiza împreună cu copii. Au fost introduși teremeni noi precum ,,Artă 
tranzientă” sau ,,Clasă răsturnată”.  

Trăgând o concluzie asupra perioadei pe care am traversat-o, cred ca fiecare dintre noi a ieșit 
mai îmbogățit. Ieșirea din zona de confort cu care am fost obișnuiți o lungă perioadă de timp în modul 
în care abordam activitățile la nivel preșcolar, este motorul spre progrese uriașe pentru toți actorii 
implicați în actul educațional. 
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ACTIVITĂȚI ALTFEL 

 
 

COORDONATOR PROF. ÎNV. PRIMAR:  Șerban Diana- Elena 
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Sărbători pline de culoare 

 
 

prof. înv. primar Gabriela Mariana Șerban 
 
 

Pe la mijlocul lui aprilie, primăvara timidă a venit ușor, pe aripi de vânticel, 
și pe meleagurile dobrogene, mai precis la Constanța, la Școala Gimnazială nr. 39 
„Nicolae Tonitza”.  

Zilele mai luminoase ale lui Prier, cântecele păsărelelor de pe la streșinile 
caselor, gâzele dezmorțite din somnul iernii, frumoasele flori de primăvară, 
bucuria întregii naturi i-a provocat pe copii să combine culori și forme într-o 
armonioasă coroniță de sărbătoare.  

Bucuroși de vacanța prelungită și dornici de activități distarctive cu colegii 
și cu doamna învățătoare, elevii clasei I, coordonați de prof. înv. primar Gabriela 
Mariana Șerban, s-au întrecut în a da culoare unor forme date. Au ales mai întâi 
formele, apoi au armonizat culorile și le-au aplicat, cu răbdare, linie lângă linie, 
pentru a colora întreaga suprafață albă, în contur. A venit momentul decupării 
atente a fiecărei forme, tot cu respectarea conturului dat și apoi lipirea ouălor 
colorate și decupate pe o bază de carton sau plastic, la alegere.  

Au ieșit niște minunății de coronițe cu elemente colorate: unele cu 8-10 ouă, 
altele chiar cu 20 de ouă colorate.  

Evident, modele create au fost unicat, nicio coroniță nu semăna cu alta, iar 
copiii au fost foarte fericiți în timpul activității și nu numai.  

Ce a mai urmat? Coronița a stat la loc de cinste, pe masa festivă, alături de 
toate bunătățile pregătite în familii cu ocazia sărbătorilor pascale. 

Cu voia dumneavoastră, iată abundența de culori ce a adus zâmbete în casele 
Buburuzelor zglobii de clasa I. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Înv. Șerban Georgiana-Denisa                                                                                       
Școala Gimnazială Rachieri-structura Școlii Gimnaziale ,,Ion Ionescu’’,       

comuna Valea Călugărească 
 

 

Activitățile extrașcolare au avut dintotdeauna o mare importanță atât pentru profesori cât și 
pentru elevi. Acestea implică elevii activ, le stimulează creativitatea,imaginația, procesele psihice ale 
memoriei și ale gândirii, personalitatea. Prin aceste activități se încurajează comunicarea și 
interacțiunea în grup, elevilor li se dezvoltă aptitudini, li se formează personalitatea și totodată îi 
relaxează.  Implicarea cadrelor didactice este importantă dar și modalitățile de realizare a activităților 
pe care acestea le aleg.  

Datorită desfășurării într-un cadru informal,elevii au posibilitatea de a depăși zona de confort , 
de a avea încredere în forțele proprii, a fi comunicativi, a se împrieteni mai ușor, valorificându-și 
potențialul și astfel reducându-se și anxietatea. 

Excursia,vizita la muzeu,expoziții,teatru,excursiile,taberele,spectacolele în aer liber 
,plimbările,drumețiile,concursurile școlare,serbarile și festivitățile reprezintă modalități de realizare 
a activităților extrașcolare. 

În învățământul online, cadrele didactice au căutat  modalități de realizare a activităților 
didactice prin care să capteze elevii și să îi activizeze în procesul educațional,deși comunicarea se 
realizează la distanță, prin mijoace tehnice( telefonul/calculatorul/laptopul)  iar pentru acest lucru,în 
ajutorul acestora au apărut platformele, site-urile și aplicațiile online care le facilitează cadrelor 
didactice desfășurarea cursurilor dar și a activități lor extrașcolare.  

Există astăzi o mulțime de site-uri și aplicații pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul 
intructiv-educativ,respectiv activitățile extrașcolare. Sunt bine cunoscute platformele Zoom, Google 
Meet, pentru realizarea întâlnirilor online dar și alte aplicații și site-uri precum Liveworksheet( aici 
se regăsesc o varietate de fișe de lucru captivante ,având posibilitatea de a fi accesate și in limba 
engleza,franceza etc)  , Wordwall ( o aplicație în care jocul este mijocul principal de învățare) , Voki 
( aplicație prin care profesorii ,mai ales cei din învățământul preșcolar și primar pot să creeze 
personaje și pot să își înregistrere propria voce,pentru a da viață personajului ) cât și Audiobook pe 
care tot mai multe cadre didactice au început să o folosească.  

O modalitate de realizare a activităților extrașcolare în online poate fi serbarea sau festivitatea.  
Deși comunicarea se desfășoară la distanță, cadrul didactic poate realiza o serbare online, fâcând apel 
chiar la aplicațiile și site-urile menționate mai sus pentru a suplini lipsa materialelor și mijloacelor 
didactice pe care le avea la dispoziție în sala de clasă cât și pentru a capta atenția.   

Cadrul didactica poate folosi aplicația Youtube pentru fundalul muzical, iar elevii se pot 
costuma, pot recita poezii sau cânta,în funcție de tematica și scenariul serbării, părinții pot asista cu 
ușurință la serbare, iar cadrul didactic poate amenaja acasa un mic colț prin care să inducă atmosfera 
de serbare sau se poate ajuta de setările platformei pe care o alege pentru a înfrumuseța cadrul în care 
apare. 
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Serbarea aduce împreună elevii și profesorii, alături de părinți, prin intermediul acesteia elevii 
se exprimă liber,își dezvoltă personalitatea și au posibilitatea de a cunoaște tradiții românești. 

Vizitarea unui muzeu virtual reprezintă o altă activitate extrașcolară preferată de elevi , iar în 
învățământul online aceasta poate fi realizată prin organizarea unei vizite online la muzeele din țară 
care s-au gândit să ofere o posibilitate de vizitare pe perioada pandemiei . Muzeul Național de Artă 
din București este unul din aceste muzee care permit vizitarea online.  

Concursurile școlare realizate în mediul online sunt o altă modalitate de realizare a activităților 
extrașcolare și preferate atât de elevi cât și de profesori. Concursurile de artă plastică ,matematică, 
literare  au scopul de a implica elevii în activitate, de a le oferi posibilitatea de a se exprima liber prin 
diferite forme , de a dezvolta aptitudini,imaginația,creativitatea,a solicita (desen, poezie,compunere)  
gândirea,memoria cu procesele sale cât și de a forma noi personalități. 

Se poate participa la un concurs de creație artistică-plastică prin desfășurarea unei activități 
destinată Sfintelor Sărbători de Paști  sau se poate chiar organiza un astfel de concurs la nivelul școlii. 
Elevii pot participa cu lucrări plastice sau desene realizate de către ei, pe tema menționată mai sus, 
redând importanța acestor sărbători și punând accentul pe tradițiile românești cunoscute de ei, lucrări 
care pot fi trimise online de către cadrul didactic îndrumător. Elevii pot participa de asemenea la 
concursuri literare prin redactarea de compuneri, poezii.. Astfel, prin participarea și implicarea lor, 
elevii sunt motivați pozitiv ,încurajați și implicați direct în învățare, antrenându-și gândirea, spiritul 
de competiție și  dezvoltându-și anumite competențe . Cunoscând normele de desfășurare ale unui 
concurs,învață să  respecte reguli , ceea ce pot aplica și mai târziu, în parcursul școlar sau în viață.  

Astfel, trebuie să se desfășoare aceste tipuri de activități, pentru a ajuta la fundamentarea  
procesului intructiv-educativ al elevilor cât și pentru dezvoltarea lor socială. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

Prof. Inv. Pr. Serban Mihaela                                                                                     
Școala Gimnazială Unguriu   

 
În timpul perioadei de lockdown, școala cred că a fost cea mai afectată deoarece activitățile 

extrașcolare – cele care dezvoltă cel mai bine anumite abilități ale elevului și dezvoltă interacțiunea 
socială – nu au mai presupus o participare directă.  

Percepția generală de care au parte activitățile extrașcolare este că acestea nu înseamnă mai 
mult decât niște excursii cu clasa sau concursuri, activități de voluntariat, însă acest virus ne-a 
demonstrat cât de importante erau în evoluția elevului și a parcusului său social, dar și a cadrelor 
didactice. 

Elevii au nevoie de asemenea activități, cu rolul de a le lărgi orizontul, având ca scop crearea 
unui context de interacțiune directă, în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma propriile 
convingeri și idei asupra vieții, de a lega prietenii sau de a-și învinge teama de socializare 
caracteristică timidității.  

Citind lucrarea Descoperirea copilului, am regăsit următoarea afirmație a Mariei Montessori: 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. Consider 
că activitățile școlare contribuie foarte mult la dezvoltarea abilității copiilor de a se adapta oricărui 
context creat voluntar sau nu.  

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care: 

1. valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
2. organizează într-o manieră plăcută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ; 
3. formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
4. copiii au teren liber pentru a-ți manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
5. participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută; 
6. au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 
7. sunt caracterizare de optimism și umor; 
8. creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
9. urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
10. contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.i 
 

Pandemia, în mod clar, a afectat toate activitățile extra pe care le propuneam deoarece era foarte 
greu să menții elevul conectat după ore sau să-i poți capta atenția pentru a se concentra la jocul inițiat 
sau să interacționeze cu colegii săi. Ce ar mai trebui menționat este faptul că nu au existat (și, parțial, 
nu au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile 
adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe 
antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada 
de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, 
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implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze 
obiective ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, 
suplinirea pe post etc. 

 

Dna. Prof. Cristina Lăcătușu declara într-un articol pe edict.ro că: Pentru mine și pentru elevii 
mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am imaginat cât de 
mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce presupun 
parteneriate strategice directe, fără întâlniri cu colegii din județ, țară sau chiar din țările europene 
partenere și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai repede la acea normalitate, 
care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească.ii 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 

Profesor pentru învățământul primar, ȘERBAN MIHAELA MIRELA                      
Liceul Tehn. ”Sf. Antim Ivireanu” 

 
Pedagogul American Bruner (1970) consider că ”oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare  i 

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

Activitățile extrașcolare au un character atractiv și contribuie la organizarea procesului de 
învățare având ca scop dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor. 

Creativitatea este stimulată încă de la vârsta preșcolară și este continuată șa școală, iar la baza 
tuturor activităților stă jocul, esența și rațiunea de a fi a copiilor. 

Dar cum s-au transformat acestea în timpul pandemiei când nu știam cum să continuăm 
învățarea, nu aveam instrumentele pe care le avem acum, după un an de învățare online, ei bine le-
am adaptat nevoilor tuturor: elevi, cadre didactice. Am învățat cum să lucrăm cu aplicații și cum să 
facem lecții attractive dincolo de ecran. Aplicații precum  www.loom.com,  www.canva.com, 
www.bookcreator.com, m-au ajutat să concept activități attractive pentru elevii mei. 

Pentru că rolul pe care activitățile extrașcolare ăl joacă în formarea personalității copilului este 
unul esențial, atât pentru succesul lui cât și pentru o dezvoltare armonioasă, am căutat modalități de 
desfășurare pentru mediul online. 

În cele ce urmează am să detaliez câteva exemple de activități pe care le-am desfășurat cu copiii 
în perioada în care am fost cu toții sub hastagul #stămacasă. 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

1. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! 

Voi face referire la activități de lectură desfășurate o parte online, o parte 
având bucuria de a le desfășura fizic la școală. 

• Povestea ”Peștele curcubeu” scrisă de Marcus Pfister, le-
am citit-o copiilor în săptămâna Școala Altfel, aceștia 
putând urmări o prezentare atractivă a poveștii realizatî cu 
ajutorul aplicației www.loom.com. 

• ”Bicicleta fermecată” scrisă de Mihaela 
Coșescu, a fost un atelier interactive de storytteling susținut 
chiar de autoare copiilor tot în Școala Altfel. 

• Povestea ucrainiană ”Mănușa”, a fost prima 
activitate de lectură desfășurată la școală fizic cu ocazia 
Zilei Internaționale a Cititului Împreună (ZICI), iar facilitator a fost 
tot o scriitoare, Roxana Brănișteanu, copiii putând urmări 
prezentarea ei cu ajutorul aplicației www.bookcreator.com. 
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”Marea mai aproape de noi” 

• ”Oul care zboară” – carte scrisă de Ioan Mihai Cochinescu, este o carte inspirată din viața 
lui Constantin Brâncuși, iar această activitate a marcat evenimentul Ziua Brâncuși  

(19 februarie), eveniment desfășurat fizic la școală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Exploratorii STEAM- experimente 
interdisciplinare la clasa pregătitoare 

”Tell me and I forghet. Teach me and I remember. Involve me an I learn” spune un proverb, 
tâlcul fiind acela că trebuie să le dezvoltăm copiilor gândirea critic și creativă precum și abilități de 
rezolvare a problemelor. 

Potrivit Fundației Naționale de Științe din S.U.A, 80% din job-urile anilor 2015-2025 vor fi 
bazate pe așa numitele competențe STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică). În acest 
context, este necesară o reevaluare a valorilor sistemului de educație prin încurajarea curiozității 
natural a omului față de cunoaștere și dezvoltare a motivației intrinseci. 

STEM este în același timp, o nouă abordare în educație, aplicat de la cele mai mici vârste, bazat 
pe observarea direct, experiement, logică, înțelegerea lucrurilor și fenomenelor ca făcând parte dintr-
un sistem. 

• Experimentul ”Marea mai aproape de noi”, desfășurat în Școala Altfel online, i-a încântat 
și distrat pe copii. Experimentul propus a avut ca scop familiarizarea cu termini științifici precum 
dizolvare, saturare, stratificare sau densitate. 

• Experimentul ”Cum cresc un avocado?”,  a fost tema pe care au primit-o elevii în vacanța 
de primăvară. Am denmit-o proiectul lunii de vacanță. Copiii au primit îndrumări de realizare a temei 
prin prezentarea pașilor de acțiune. 

Accentul a căzut pe cuvântul”RĂBDARE” și cum să activăm super- puterea lui. Așa am 
continuat explorarea din online. 
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3. Ateliere creative în pandemie – Atelierul lui Moș Crăciun 

Pentru că Școala Altfel ne-a oferit posibilitatea de a explora tot felul de activități extrașcolare, 
am derulat împreună cu părinții și copiii, dincolo de ecran, ateliere de artă. Acestea sunt frumoase și 
faloroase în viața copiilor precum sunt științele, le stimulează empatia, abilitățile de comunicare, 
creativitatea și imaginația. 

4. Clasa pregătitoare bucătărește!  

Printre provocările preferate de cei mici se află și provocarea de a bucătări fiind o ocazie 
excelentă de a petrece timp în bucătărie cu părinții, de a descoperi arta culinară și de a-și forma 
obiceiuri sănătoase pe tot parcursul vieții, de a învăța să aibă dexteritate în timp ce experimentează 
cu ingredientele, o ocazie bună de a deveni un mic chef creativ, însă din când în când ne putem 
permite și niște clătite.  

5. Ateliere de educație rutieră online- SIGURANȚA ÎN TRAFIC 

Atelierul a fost un dialog interactive cu un reprezentant al Brigăzii Rutiere, în urma căruia copiii 
au învățat care sunt semenle de circulație și ce semnificație au acestea, reguli de traversare, reguli de 
călătorie pentru copii, iar la sfârșit a avut loc rubrica de Q&A ”Copiii întreabă, polițistul răspunde.” 
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• Bibliografie: 
 
Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ, în Învățământul primar nr.1/2000, Editura Discipol, București 

  

  

În concluzie, educația prin activități extrașcolare, fie că sunt online sau fizice, urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat precum și stimularea unui comportament prosocial. 

Triada familie- școală- comunitate stă la baza formării copilului. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ON-LINE 
 
 

Prof. Înv. Primar Șerban Simona Codruța 
Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu 

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a 
tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de 
personalitatea și nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”.  

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii 
învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Activitățile extracurriculare sunt binevenite 
deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi 
lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie 
un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-
și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii 
lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele 
școlare contribuie la îmbogațirea cunoștintelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaște realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de arta. 

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

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 

728



activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile extraşcolare, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 
de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

Într-o lume în care mediul online este sursă de informații, alegerea unei activități extrașcolare 
sau a unui atelier de dezvoltare personală pentru propriul copil poate fi un lucru important. Pentru că 
un copil este în plină dezvoltare, activitățile extrașcolare constituie un rol important în dezvoltarea 
acestuia. O dată cu apariția pandemiei întreaga activitate școlară și exstrașcolară a fost afectată. 
Activitățile extrașcolare nu au putut fi realizate în formă fizică, doar online. Excursiile s-au desfășurat 
sub forma unor trasee turistice virtuale, vizionările de spectacole au fost efectuate on-line, etc. În tot 
acest timp copiii nu au avut posibilitatea de a se întâlni, de a relaționa față în față, de a face mișcare, 
de a sta în aer liber, de a admira fizic natura, peisaje, obiective turistice, de a-și asuma responsabilități, 
de a face față diferitelor situații din punct de vedere emoțional, de a experimenta, etc.. Desfășurarea 
activităților extrașcolare online nu a constituit neaparat un beneficiu în dezvoltarea copilului, 
dimpotrivă acesta a fost privat de o mulțime de beneficii. Desfășurarea activităților extrașcolare on-
line ar putea fi o soluție în efectuarea unor trasee, vizite, parteneriate de colaborare cu diferite instituții 
de străinătate. 

Astfel, fiecare variantă de desfășurare a activităților extrașcolare ar fi binevenită în diferite 
situații și contexte, în așa fel încât varianta on-line cât și cea tradițională să se completeze reciproc. 
De asemenea, putem alege să folosim ambele variante la o activitate desfășurată întâi practic apoi on-
line ca o metodă de recapitulare, fixare a cunoștiințelor. 

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relevante pentru activitatea desfăşurată. Activitatea extrașcolară 
tradițională are un suces mult mai mare atât în rândul elevilor cât și a părinților.  

Reușita unei astfel de activități extrașcolare depinde în mare parte de posibilitatea efectuării 
acesteia în mod tradițional, participarea la activităţile extraşcolare contribuind în mod semnificativ la 
dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi 
să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ (ONLINE)                
TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI 

 

Profesor învăţământ primar: Şerban - Tănase Aurora 
 
 

 
• Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina – Jud. Olt 
• Clasa: a IV-a B 
• Perioada derulării: 29 noiembrie 2020 – 24 decembrie 2020 
• Discipline implicate:  
 Limba şi literatura română 
 Educaţie civică 
 Geografie  

 Istorie  
 Arte vizuale şi abilităţi practice 
 Muzică şi mişcare 

• Conținutul generic: Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români 
• Subiectul tematic: România- tradiţii, obiceiuri 
• Obiectivul proiectului: afirmarea respectului pentru adevăratele valori culturale care 

definesc trecutul, prezentul şi viitorul poporului român 
• Produsele activităților: 
 Expoziție virtuală de creații plastice (felicitări, scrisori, decoraţiuni pentru brad, păpuşi 

costumate tradiţional etc.) 
 Documente Word /Prezentări Power Point realizate în echipe, postate pe Google Classroom 

(platforma şcolii) 
 Spectacol- Miniconcert de colinde (online - Meet) 
• Competenţe specifice vizate: 
 Limba şi literatura română 
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi derulate în şcoală 

sau extraşcolar  
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare  
 Educaţie civică 
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru  
3.3. Participarea la proiecte cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității 

locale  
 Geografie  
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului 

local, țării și lumii contemporane  
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și umane  
 Istorie  
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate 

despre trecut  
4.3.Manifestarea unei atitudini deschise in cazul unor situații care presupun comunicarea  
 Arte vizuale şi abilităţi practice 
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice  
 Muzică şi mişcare 
1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din 

patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe de natură muzicală şi de mişcare corporală/scenică  
• Obiectivele proiectului: 
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O1 - să desprindă informații despre tradiţiile şi obiceiurile românilor din fiecare regiune 
studiind diverse surse; 

O2 - să prezinte portul popular specific fiecărei zone; 
O3 - să identifice trăsături caracteristice construcţiilor tradiţionale din fiecare regiune a ţării; 
O4 - să descrie obiecte tradiţionale româneşti din anumite zone; 
O5 - să confecţioneze păpuşi din linguri de lemn şi să le îmbrace folosind elementele portului  
popular; 
O6 - să confecţioneze felicitări şi decoraţiuni, respectând etapele şi tehnicile de lucru; 
O7 - să respecte regulile de scriere şi aşezare în pagină a unei scrisori şi a unei felicitări; 
O8 - să prezinte în detaliu, în faţa colegilor, produsele obţinute individual sau în echipă; 
O9 - să interpreteze colinde specifice sărbătorilor de iarnărodusului Lapbook; 
O10 - să manifeste interes şi respect pentru cultura poporului român 
• Strategii didactice: 
- forme de organizare: online (pe Meet), individuală, în echipe; 
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; observarea dirijată; explorarea; 

exercițiul; problematizarea; jocul didactic online; lucrarea practică;. 
- resurse materiale: creioane colorate, carton colorat, acuarele, materiale textile, şerveţele, 

diverse seminţe, vată,  
• Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă; autoevaluare; interevaluare  
• Locul de desfăşurare: online (sincron şi asincron) pe Meet/ Google Classroom 
• Parteneri: părinți, bunici. 
Activitatea nr.1 
Durata: 1 săptămână 
Elevii clasei au fost împărţiţi în 9 echipe, corespunzătoare celor 9 regiuni ale ţării: Banat, 

Bucovina, Crişana, Dobrogea, Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania. Au primit ca 
sarcină de lucru, ca, împreună cu părinţii/bunicii să caute informaţii în diverse surse 
(internet/enciclopedii/cărţi/manuale/muzee, etc) despre tradiţiile, obiceiurile, portul popular şi 
obiecte de artă populară, locuinţele tradiţionale (arhitectura caselor) specifice fiecărei regiuni. 
Sarcinile şi le-au împărţit apoi în cadrul echipelor. Aceste informaţii au fost ulterior postate pe clasa 
noastră virtuală (Google Classroom) şi prezentate de fiecare echipă în întâlnirile pe Meet.  

Activitatea nr.2 
Durata: 1 săptămână 
Realizarea de creaţii artistico-plastice – păpuşi din linguri de lemn în costume populare 
Echipele au fost de data aceasta formate din elev - părinţi/bunici 
Fiecare elev a realizat din materialele propuse o astfel de lucrare, încercând să respecte 

trăsăturile portului popular din regiunea repartizată echipei sale. 
 
Activitatea nr. 3 
Durata: 1 săptămână 
Realizarea de creaţii plastice şi literare (scrisori către Moş Crăciun; felicitări; decoraţiuni pentru 

brad)  
Lucrările realizate individual au fost de asemenea postate şi apreciate de colegi în clasa virtuală. 
 
Activitatea nr.4 

Durata: 1 săptămână 

Miniconcert de colinde 
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Elevii au propus colindele preferate. Au fost selectate  doar patru  pe care (cu greu!) am reuşit 
să le înregistrăm (atribuind fiecărui elev câte o strofă). Astfel am reuşit să le facem părinţilor şi 
bunicilor o mare surpriză în Ajun de Crăciun. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

 
 

Prof. înv. preşcolar SEREA IULIANA 
Grădinița cu P. P. NR. 16 FOCȘANI 

 
 

În concepţia specialiştilor, parteneriatul educaţional reprezintă o direcţie educativă imperios 
necesară dezvoltării actuale a şcolii româneşti. Se pleacă de la premisa că succesul copilului este 
condiţionat de influenţa mai multor factori, nu doar şcoala, ca mediu instituţionalizat fiind 
răspunzătoare. Familia şi comunitatea sunt două componente care au sarcina de a sprijini grădiniţa, 
şcoala pentru valorificarea potenţialului fiecărui individ. Acest lucru se realizează cu ajutorul 
parteneriatelor mereu actualizate, în funcţie de obiectivele urmărite, de contextul socio-politic-
economic care poate opera modificări majore de formă şi conţinut.  

Parteneriatul educaţional este cel iniţiat de instituţiile de învăţământ şi reprezintă cel mai 
eficient instrument de coordonare şi orientare a influenţelor sociale, care necesită reglare şi 
monitorizare din partea tuturor structurilor angajate în desfăşurarea lui. În contextul unei societăţi 
care progresează rapid, sistemul de învăţământ trebuie să-şi asume noi perspective de funcţionare şi 
evoluţie, parteneriatul educaţional devenind în aceste condiţii, o prioritate a strategiilor orientate spre 
un proces educaţional de calitate. 

Parteneriatul grădiniță–familie urmărește obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 
educaționali și anume asigurarea unui sistem unitar de cerinte, de instruire și educare a copilului. O 
corelare perfectă între cei doi parteneri, gradiniţă şi familie și armonizarea influențelor educative vor 
asigura rezultate pozitive în ceea ce privește stabilitatea și siguranța actului educațional. 

Cu abilitate, educatoarea poate determina părintele să colaboreze, să înțeleagă rolul și scopul 
programelor educative oferite de învătământul preșcolar. Dezvoltând o colaborare de succes, 
educatoarea sporește înțelegerea și sensibilitatea părinților față de nevoile copiilor pentru promovarea 
reușitei integrării cu succes la viața școlară și mai târziu în viața socială. 

În primele etape ale vieții, responsabilitatea educării copilului revine familiei. Copiii sunt 
înscriși apoi la grădiniță, instituție care asigură condițiile necesare pentru dezvoltarea în concordanță 
cu nevoile individuale, dar și cu cerințele sociale. 

Grădinița este un important mediu de socializare, este cadrul în care copiii interacționează între 
ei, dar și cu adulții, le oferă un mediu primitor, dar și un mediu propice învățării. De asemenea, 
grădinița sprijină copilul în interacțiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a 
propiei identități și îi formează o imagine de sine pozitivă. 

Dezvoltarea unor parteneriate eficiente cu familiile copiilor presupune crearea unui mediu 
școlar deschis comunicării cu părinții, care să le ofere acestora posibilitatea de a formula întrebări, de 
a-și exprima îngrijorările, de a participa active în luarea deciziilor. Un parteneriat educaţional 
grădiniţă-familie este esenţial pentru succesul preşcolarului. 

Colaborarea dintre grădiniță și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate 
de cerințe și o unitate de acțiuni când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela 
de a discuta cu părinții copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceștia, de a informa 
membrii familiei cu privire la nevoile copiilor, de a-i orienta spre cunoașterea activităților din 
grădiniță și sprijinul în desfășurarea cât mai eficientă a acestora 
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La copiii mici, respectiv cei de vârstă preșcolară este foarte important ca familia și personalul 
grădiniței să comunice liber și deschis despre copii și activitățile lor. Grădinița și căminul părintesc 
sunt strâns legate între ele și cu cât comunicarea dintre ele este apropiată, eficientă, cu atât mai mult 
sprijin pot primi copiii, aceasta devenind parte integrată a activităților de zi cu zi. 

Se pot formula câteva sugestii pentru a încerca să înlăturăm dificultățile care apar și să putem 
realiza parteneriate grădiniță - familie cu succes: 

Nu există o abordare potrivită tuturor tipurilor de parteneriat, general valabilă. Trebuie construit 
pe ceea ce funcționează cel mai bine. Este recomandat să se înceapă un parteneriat prin identificarea, 
împreună cu părinții, a punctelor tari, a intereselor, și nevoilor familiilor, copiilor și conducerii unității 
școlare și să se creeze strategii care să răspundă acestora; 

Dezvoltarea și perfecționarea profesională a tuturor celor implicați în parteneriat: cadre 
didactice, părinți. Toți aceștia au nevoie de cunoștințe și deprinderi care să le permit să lucreze unii 
cu alții; 

Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat eficient, în sensul că între părinți și cadrele 
didactice trebuie să existe o permanent comunicare și relaționare. 

 

 

1. Băran-Pescaru, A., (2004) - Parteneriat în educație. Familie - școală – comunitate, Editura 
Aramis, București, p.4 

2. Bonchiș E., (coord.) (2011)– Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași, 
p.92 
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CULTIVAREA VALORILOR MORAL - CIVICE                                                       
PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 
Prof. înv. primar Elisaveta Sericiuc                                                                                    
Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava 

 
 

Dicţionarul de pedagogie defineşte VALOAREA ca fiind „un element fundamental al culturii”. 
Ea este privită ca „un fenomen intervenit în relaţia practică (s.n.) a omului cu lumea”. Şi continuă: 
„Prin valoare lucrurile, fenomenele, actele omului (s.n.) sunt ierarhizate, ordonate, (...) acceptate sau 
respinse, dorite sau nedorite.” 

Această definiţie a VALORII ne spune explicit că actele omului, cu referire expresă la actele 
comportamentale, fac şi ele obiectul unei ierarhizări valorice, raportate la o scară de valori moral-
civice. Între aceste valori morale se înscriu: cinstea, modestia, corectitudinea,omenia, respectul, 
principialitatea, toleranţa etc. Toate aceste valori sunt esenţa unei componente principale a 
procesului instructiv-educativ şi anume educaţia morală, care are în vedere două aspecte: cultivarea 
relaţiilor individului cu semenii săi, pe de o parte, şi cu sine însuşi, pe de altă parte. 

Educaţia morală este puternic influenţată de morala societăţii în al cărei context se desfăşoară. 
Educaţie morală face, în primul rând, familia, care influenţează hotărâtor evoluţia morală a copilului. 
Educaţie morală face şi biserica, cu un impact mai mare sau mai mic, în funcţie de calitatea spirituală 
a individului.  Educaţie morală face şi societatea, poate într-o măsură mai puţin pozitivă, dacă ne 
gândim la societatea modernă. Fără un filtru de selecţie care să ţină la distanţă falsele valori, cu greu 
ne putem gândi la o educaţie morală de succes. 

Dar valori moral-civice cultivă şi şcoala. Această instituţie îşi organizează demersurile într-un 
mod concertat, sistematic şi în perfectă corelaţie cu imperativele sociale. Alături de educaţia formală, 
care deţine ponderea, şcoala organizează şi activităţi de tip nonformal, respectiv extracurricular. Se 
constată că aceste tipuri de activităţi, prin varietatea lor, prin locaţia diferită de cea  a spaţiului 
tradiţional al clasei, prin faptul că permit o valorificare a disponibilităţilor elevilor şi nu îşi măsoară 
eficienţa printr-o evaluare rigidă, sunt foarte apreciate de elevi şi se bucură de o intensă  participare 
afectivă din partea lor. 

Pe acest fond puternic afectiv asigurat de activităţile extrcurriculare, se pot construi demersuri 
didactice eficiente şi din punctul de vedere al laturii moral-etice a educaţiei. Se pune întrebarea dacă 
această eficienţă se poate măsura şi cum anume. Un posibil şi realist standard de evaluare îl poate 
constitui  observarea comportamentelor şi a atitudinilor micilor şcolari.  

Trebuie subliniat, însă, că la această vârstă copiii nu diferenţiază noţiunile morale pur teoretice 
de comportamentele morale şi nici nu ar putea-o face, dată fiind treapta de dezvoltare intelectual-
afectivă pe care se situează. Pentru ei şi, din păcate şi  pentru adulţi uneori, a gândi moral este 
echivalent cu a acţiona moral. De aceea este importantă exersarea comportamentului moral, iar 
activităţile extracurriculare sunt un cadru perfect, mai puţin încorsetat, în care acest lucru se poate 
reliza în mod fericit. 

Tot în acest cadru, mai puţin formal decât lecţia, se poate exersa libertatea ca valoare civică 
democratică, într-o relaţie elev - învăţător mai lejeră. Acum se poate cultiva la copii un anumit simţ 
al măsurii în această relaţie, pentru că, aşa cum mai binele este duşmanul binelui, tot aşa o prea mare 
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permisivitate a cadrului didactic poate compromite relaţia iremediabil. Horia Roman Patapievici este 
de părere că o anumită limită de distanţă între un profesor şi elevul său este protectivă şi pentru unul, 
şi pentru altul.  

Încercarea la care este supusă şcoala în zilele noastre este aceea de a pune ordine acolo unde 
familia nu o mai face pentru că nu ştie, sau nu poate, sau nu vrea să o facă. Când familia şi, adesea, 
societatea cultivă,de multe ori involuntar, ideea libertăţii absolute, fără reguli şi fără respect pentru 
semeni , rolul şcolii devine, mai mult decât altădată, vital în a stabili echilibrul între ce vreau şi ce am 
voie să fac. 

Condiţia esenţială a organizării unor activităţi extracurriculare eficiente şi sub raport educativ 
o reprezintă proiectarea lor în funcţie de vârstă şi de calitatea clasei. Nu ne vom aştepta la un 
comportament perfect etico-moral la o primă vizionare de spectacol de teatru la clasa pregătitoare. 
Chiar şi deplasarea în rând până la sala de spectacol poate pune  probleme de conduită morală. A 
respecta rândul, a nu se împinge sau înghesui, a nu jigni un coleg, iată tot atâtea prilejuri de a cultiva  
respectul, ordinea, toleranţa la o  simplă deplasare în grup. 

Vizionarea unui spectacol pretinde deja comportament de spectator civilizat. Răbdarea de a 
audia tot spectacolul şi respectul faţă de actori şi faţă de ceilalţi spectatori sunt doar două dintre 
calităţile morale care se pot cultiva în acest cadru. De altfel, cultivarea răbdării într-un timp al lipsei 
acute de răbdare reprezintă o altă provocare la adresa şcolii. Fără a intra în pro-funzimea acestui 
subiect extrem de important pentru echilibrul interior al oricărui dascăl, dar şi al oricărui elev, poate 
e bine să amintim că atât de blamata activitate de tip frontal începe să fie privită din nou ca una din 
principalele metode de înţelegere mai eficientă a cunoştinţelor, pe fondul educării răbdării şi 
concentrării elevilor.  

Lucrul acesta îl recunosc chiar cei care au căutat de-a lungul ultimilor ani forme mai eficente 
de organizare a  procesului didactic şi pe care şcoala românească le-a preluat „cu succes”. Aşadar, 
între activităţile didactice atât de novator integrate, activităţile de tip extraşcolar pot fi o posibilitate 
de educare simplă şi curată a copiilor.  

Excursia este, poate, cea mai complexă formă de activitate extracurriculară,care educă, dar şi 
probează existenţa valorilor morale.Ea poate fi privită ca o adevărată lecţie de viaţă, care îşi justifică 
existenţa prin câteva argumente antinomice solide: valoare instructivă dar şi formativă, participare 
individuală dar şi colectivă, paralelă teorie-practică. A învăţa şi altfel, nu doar din cărţi, scriind în 
caiete şi stând în bancă, este o provocare pe care toţi, elevi şi dascăli, o acceptă cu emoţie şi 
curiozitate.  

În timpul excursiei, copilul primeşte informaţii noi şi le consolidează pe cele deja asimilate. Tot 
excursia îi oferă cadru şi posibilităţi de educare, declanşează trăiri individuale, dar şi emoţii colective, 
care sporesc bogăţia sufletească a fiecăruia în parte şi a tuturor. A merge „la locul faptei”, a putea 
spune „am văzut cu ochii mei”, a căpăta certitudini, iată câteva puncte care fac din excursie cea mai 
complexă lecţie pe viu. Se poate spune că excursia este o lecţie despre valoare şi respect, despre 
relaţii şi emoţii, despre bucuria trăirii şi trăirea bucuriei alături de semenii tăi. 

Calitatea de excursionist impune respectarea unor reguli care fac apel la valori moral-civice 
precum: omenia, bunătatea, toleranţa, respectul (faţă de colegi, învăţător, natură, faţă de creaţia 
materială şi spirituală a înaintaşilor). Dărnicia, generozitatea, cinstea şi încă multe altele sunt virtuţi 
la care se poate face apel în decursul unei atât de cuprinzătoare activităţi cum este excursia. 

Am ales trei dintre cele mai frecvente tipuri de activităţi extracurriculare, dar exemplele pot 
continua cu o largă paletă de alte forme valoroase din punct de vedere educativ. Sunt    doar câteva 
considerente pentru care activitatea extracurriculară poate constitui un cadru favorabil şi necesar de 
cultivare a valorilor moral-civice la şcolarii mici. 
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Drept încheiere, simt nevoia să fac o precizare: ideile atinse în acest material pot părea atât de 
evident normale, încât s-ar putea crede că nici nu mai e nevoie să le avem în vedere. Sunt atât de 
multe alte provocări inedite care se cer parcă experimentate! Adevărat, dar să nu uităm ABC-ul 
meseriei noastre, care cândva se aşeza pe temeiuri rostuite în timp de dascăli înţelepţi şi răbdători cu 
ritmul copilului, cu mintea şi cu sufletul lui fraged . Oare câţi dintre noi se mai gândesc la aceste 
lucruri... banale? 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

Sfetcu Adriana Cristiana                                                                                                  
Grădinița nr. 222, București, Sector 1 

 
 

În cadrul instituțiilor de învățământ, pentru a atinge obiectivele propuse în vederea educării și 
dezvoltării permanente a școlarului este nevoie de o relație bine întemeiată între cadrul didactic și 
părinți. 

Relația de colaborare, cooperare, comunicare dintre școală/ grădiniță și familie are ca obiectiv 
central educarea, formarea și sprijinirea ,,omului nou" în procesul educațional. Pentru a veni în 
sprijinul părinților și în ajutorul copiilor, cadrul didactic oferă informații și caută soluții, oferind astfel 
educabilului un mod de dezvoltare armonios atât din punct de vedere socio- afectiv cât și cognitiv. 

Parteneriatul este unul din conceptele - cheie ale pedagogiei, fiind obiectul principal pentru 
abdordarea de tip curricular, flexibil și deschis problemelor educative.  ,,Copilul nu este un adult în 
miniatură și este un candidat la maturizare". (H. Pierot),  acesta fiind deosebit de receptiv la atitudinile 
pozitive și negative din jurul său.  

Educația din familie a copilului se continuă cu cea din grădiniță, fiind o instituție condusă după 
principii și metode științifice care oferă un mediu educațional cu multiple valențe educative în care 
copilul vine să își deschidă orizontul de cunoaștere.  

Un rol important în reușita procesului instructiv- educativ îl constituie relația dintre instituția 
de învățământ și familia copilului (școlarului). Familia este cea care deține informațiile necesare care 
trebuie aduse la cunoștință cadrului didactic: mediul de proveniență, structura familiei, 
comportamente însușite, starea de sănătatate, particularități de învățare și adaptare, probleme în 
dezvoltare. 

Parteneriatul grădiniță/ școală- familie se construiește pe roluri și pe responsabilitățile fiecărui 
partener implicat în proces. Rolurile îndeplinite de ambii participanți sunt: rolurile parentale și rolul 
cadrului didactic. 

Rolurile parentale sunt performante în cadrul familiei și al relațiilor de tip școală- familie. În 
interiorul structurii extinse școală- familie, părinții trebuie să îndeplinească roluri de învățare, de 
acțiune, de sprijinire și de luare a deciziilor. Părinții folosesc aceste roluri variate în funcție situația 
familială sau relația școală- familie. 

Rolul cadrului didactic, esențial în procesul de parteneriat include acțiunile de sprijin, educare 
și îndrumare a părinților cu scopul de a corecta sau preveni probleme educaționale care pot apărea pe 
parcursul procesului instructiv- educativ. 

Cu toții ne întebăm ce pot face profesorii pentru a consolida relația cu părinții. Iată câteva 
sugestii:  

• Să mențină fluxul comunicațional pozitiv; 
• Să caute oportunități pentru discuții informaționale; 
• Să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât să înțeleagă motivele 

pentru care profesorul crede că elevul său va avea succes; 
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• Să-i ajute pe părinți să înteleagă importanța implicării, sprijinului lor și să prezinte 
avantajele acțiunii lor pentru copil și pentru școală. 

În cadrul parteneriatului grădiniță- familie, sunt organizate diverse activități/ întâlniri cu 
caracter individual și cu rol important pentru: cunoașterea copilului, comunicare, susținerea învățării 
și soluționarea conflictelor. 

Împreună părinții și profesorii pot sprijini parteneriatul prin comportamente de colaborare, 
planificare, comunicare și evaluare. Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru 
atingerea unor obiective comune.  

Patereneriatul dintre grădiniță/ școală și familie reprezintă o primă experiență rațională și de 
colaborare a părinților cu persoanele profesioniste în domeniul educației. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

• Ion Ovidiu Pânișoară, Marin Manolescu, ,,Pedagogia învățământului primar și preșcolar″, 
POLIROM, București, 2019; 

• Ion Albulescu, ,,Sinteze pentru pedagogia învățământului preșcolar", DPH, București, 2019. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 
Prof. SFETCU DELIA                                                                                                       

Școala Gimnazială Nr. 6 DR. TR. SEVERIN 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

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

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

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

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

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

• participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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• participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

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

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

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

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

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 

Obiceiuri și tradiții…  altfel 
 
 

,,ÎN AŞTEPTAREA PAŞTELUI ‘’ 
Profesor, SFETCU MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL RACOVIŢĂ’’, BUCUREŞTI 
 
 
 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

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

Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 
multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Printr-o implicare a tuturor 
cadrelor didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea școlii poate fi promovată în sens 
pozitiv. 

Având în vedere contextul actual al pandemiei, am desfăşurat activităţi extraşcolare online cu 
ajutorul platformelor educaţionale (Google Classroom, Moza Book) şi aplicaţiilor (Canva, Kahoot, 
Socrative)  ce au starnit interesul elevilor si curiozitatea. Cu ajutorul aplicaţiei canva.com, elevii au 
realizat postere, afişe legate atât de de sărbătorile pascale -,,Ȋn aşteptarea Paştelui’’, cât şi de alte 
evenimente: ,,Ziua Francofoniei’’, ,,8 Martie-Ziua Mamei’’, ,,9 Mai- Ziua Europei’’. 

Am început proiectarea activităţii „În aşteptarea Paştelui”  pe platforma Google Classroom, 
utilizând Meet-ul, ca urmare a discuţiilor avute cu părinţii şi cu elevii de la clasa a VII-a A pentru a 
desfăşura o activitate legată de sărbătorile pascale . Am considerat că această experienţă le va fi utilă 
copiilor. Cercetarea documentară a demarat pornind de la următoarele întrebări:  

- Care este tradiţia ta preferată de Paşte? 
- Ȋn familia voastră se respectă tradiţiile romaneşti specifice sărbătorii Ȋnvierii Domnului? 
- De ce este important să cunoaştem adevăratele valori ale artei tradiţionale româneşti?  
- De ce trebuie să ducem mai departe tradiţiile pe care le primim moştenire din generaţie în 

generaţie?  
- Ce fel de popor am fi dacă nu ne-am cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile?  
Captarea atenţiei s-a făcut prin relatarea unor aspecte interesante legate de sărbătoarea Paştelui 

obţinute de pe internet, poze, şi în urma unor discuţii purtate cu ei. 
Ȋnvierea Domnului este una dintre cele mai importante şi mai frumoase sărbători ale 

creştinătăţii. Ea are darul de a aduce familia împreună şi este plină de obiceiuri tradiţionale. 
Cel mai raspândit obicei creştin de Paşte este vopsirea de ouă roşii. Acestea sunt nelipsite de 

pe masa copioasă din prima zi a acestei sarbători şi fac deliciul copiilor care abia aşteaptă să 
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le ciocnească. Există mai multe legende legate de obiceiul vopsirii ouălor în cultura românească. Cea 
mai populară dintre ele spune ca Maica Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat 
coşul cu ouă lângă cruce şi acestea au fost înroşite de sângele care picura din rănile lui Iisus. Lumina 
sfânta este simbolul Ȋnvierii. Mielul este simbolul Mântuitorului Iisus, care a fost sacrificat pentru a 
salva omenirea. 

Se propune să se desfăşoare activitatea „În aşteptarea Paştelui”, în care elevii vor trebui să 
decupeze, să aplice şi să lipească pentru a realiza suporturi şi ouă de Paşte. La final de activitate s-a 
realizat o expoziţie online cu lucrările lor, expoziţie realizată în cinstea Sărbătorilor de Paşte, care 
urmau să vină.   

Această activitate a avut un impact pozitiv asupra copiilor şi părinţilor, lucru rezultat din 
discuţiile purtate ulterior cu aceştia. Această activitate este un exemplu de bună practică, deoarece 
este o activitate care se desfăşoară într-un cadru nou, plăcut copiilor şi părinţilor, în care copiii au 
oportunitatea de a promova şi dezvolta adevărate valori, atitudini şi comportamente ca mod de viaţă.  
Fotografii şi produse realizate de elevi în timpul activităţii: 

 
 

 
 
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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Importanța activităților extrașcolare în pandemie 

 
 

Prof. Sigheartău Andreea-Lucia 
 

 

Activitățile extrașcolare reprezintă un segment important și cu un impact deosebit în activitățile 
de învățare realizate cu copiii de toate vârstele și la toate nivelele de dezvoltare. Acestea oferă 
oportunități de dezvoltare atât intelectuală cât și socială și au ca scop completarea 
formării personalităţii copilului și introducerea lui în situații diverse de învățare. 

Există percepția că activitățile de tip extracurricular pot fi neglijate în detrimentul activităților 
formale desfășurate la clasă și că acestea sunt mai puțin importante și pot fi omise din desfășurarea 
activității unui profesor. Această cutumă adoptată de unele cadre didactice s-a dovedit a fi greșită cu 
precădere pe parcursul ultimului an școlar când majoritatea activităților s-au desfășurat în sistem on-
line iar activitățile extreșcolare au fost suspendate sau imposibil de realizat din cauza pandemiei de 
Covid-19. Odată cu această situație mondială am realizat nevoia acută a copiilor de interacțiune 
socială, de a-și lărgi orizonturile și de a interacționa cu profesorul și în afara cadrului formal oferit de 
școală. 

Activitățile extrașcolare arată că nu este suficientă doar focusarea profesorului pe activitățile de 
predare, învățare, evaluare din școală sau grădiniță, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte tipuri de 
activități, cum ar fi: vizite, excursii, acțiuni ecologice sau de voluntariat, concursuri școlare, etc. 
Acestea reușesc într-o măsură mult mai mare să contribuie la descoperirea, dezvoltarea şi punerea în 
practică a unor interese și pasiuni ale copiilor, stimulează creativitatea și curiozitatea, consolidează 
deprinderi sociale, întăresc atitudini pozitive în relațiile cu ceilalți, cu instituții de cultură sau sportive. 

Datorită caracterului lor atractiv, copiii participă în mod obișnuit cu drag și entuziasm la 
activitățile extrașcolare. Sunt implicați, dornici și atrași de tot ceea ce înseamnă ieșirea din rutina 
școlii tradiționale. Activitățile de tip extrașcolar reușesc de cele mai multe ori să stimuleze 
curiozitatea copiilor, să le lărgească orizonturile și să aducă un nou bagaj de cunoștințe copiilor sau 
să le consolideze cunoștințele dobândite anterior în școală.  

În contextul pandemiei de coronavirus scopul activităților extracuriculare a fost aproape 
imposibil de atins, dar cu ajutorul tehnologiei au putut fi realizate alte activități care puteau tinde spre 
bifarea unor obiective specifice activităților de tip extrașcolar precum: vizite virtuale, concursuri 
interactive cu ajutorul platformelor educaționale, filmulețe educative, vizionarea de spectacole on-
line, etc.  

Cu siguranță că planificarea și realizarea acestora de către profesor a fost o reală provocare și 
chiar și implicarea copiilor în aceste activități a reprezentat un hop destul de greu de trecut pentru că 
atractivitatea lor a scăzut din cauza modalităților impersonale de realizare. Cu toate acestea rolul 
activităților extrașcolare rămâne unul extrem de important în dezvoltarea copiilor și acestea nu ar 
trebui omise indiferent de situația și contextul în care activitățile școlare se desfășoară.  
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Activități extracurriculare și valenţe formative ale acestora 
 
 

Prof. înv. primar: SÎIA ELENA 
Școala Gimnazială Radomirești, Olt 

 

 
Curriculumul actual permite cadrului didactic să propună diverse situaţii de învăţare eficientă, 

să stimuleze şi să susţină motivaţia copiilor pentru învăţare continuă, permanentă, să răspundă 
intereselor şi nevoilor educaţionale ale acestora, să le ofere posibilitatea de a realiza transferuri de 
cunoştinţe şi competenţe în manieră interdisciplinară, să se realizeze cât mai strâns legătura dintre 
activitatea instructiveducativă şi viaţa cotidiană. 

Oferta flexibilă a curriculumnului pune accent pe copil, pe formarea lui ca individ capabil a 
opera cu informaţiile obţinute, a îmbina elementele teoretice cu practica, a aplica diverse cunoştinţe 
dobândite în anumite activităţi la alte tipuri de activităţi pe care le desfăşoară. Astfel, copiii vor reuşi 
să devină persoane adaptabile, capabile a învăţa permanent, a pune în valoare capacităţile intelectuale, 
afective şi psihomotrice.  

Activităţile extracurriculare, prin structura şi conţinutul lor specific, sunt firesc complementare 
activităţii didactice din clasă.  

Ele au un pronunţat caracter formativ, fie că este vorba despre plimbări, vizite, excursii sau 
vizionări, serbări, spectacole, concursuri. Aceste activităţi permit valorificarea diverselor situaţii de 
învăţare ce intervin în viaţa copiilor, lărgindu-le orizontul de cunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare liberă, spontană. 

Vizitele sau excursiile, scurtele drumeţii constituie o sursă importantă de îmbogăţire a 
conţinutului lucrărilor artistico-plastice sau practice a copiilor. Subliniez importanţa materialului 
didactic natural în realizarea unor astfel de lucrări. De exemplu, frunze sau flori adunate cu diferite 
ocazii pot fi presate şi utilizate apoi în realizarea unor minunate tablouri, desene, picturi 

Diversele jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, programele distractive, forme de muncă sau 
activităţi în aer liber îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe al copiilor, favorizează reactualizarea 
cunoştinţelor, aplicarea lor în practică şi facilitează formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare 
şi relaţionare socială. 

Activităţile extracurriculare pot viza în mod direct cunoaşterea mediului înconjurător. Având 
în vedere abordarea actuală privind procesul instructiv-educativ, dimensiunile sale inter-şi 
transdisciplinare, în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare preşcolarii sunt treptat puşi 
în contact cu diverse elemente ale realităţii, necesare formării şi dezvoltării personalităţii lor.  

Un deosebit rol formativ îl deţin toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, vizite, 
drumeţii. În cadrul acestor activităţi organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii iau 
contact cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra fenomenelor, 
obiectelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi istorice. Astfel, copiii dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări simple despre structura şi 
condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, 
despre frumuseţile naturii, despre istoria poporului nostru.  

Ieşirile în aer liber ajută cadrul didactic să înveţe copilul preşcolar să admire şi să respecte 
natura, să trezească interesul acestora pentru cunoaşterea şi investigarea mediului, să preţuiască 
valoarea, să devină un prieten şi protector al naturii. Fiecare contact cu mediul înconjurător 
îmbogăţeşte vocabularul copiilor, le dezvoltă limbajul şi abilităţile de comunicare. Aceste activităţi 
contribuie la îmbogăţirea jocurilor şi al celorlalte acţiuni educaţionale din grădiniţă. Astfel, în urma 
excursiilor, vizitelor, drumeţiilor organizate cu diferite ocazii copiii redau cu mai multă acţiune şi 
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sensibilitate imaginea realităţii în activităţi cu caracter estetic, îşi îmbunătăţesc jocurile de creaţie(mai 
ales cele cu subiect din viaţa cotidiană), îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea.  

Deplasările de acest gen permit îmbinarea armonioasă între observarea dirijată şi observarea 
spontană, stimularea dialogului între copii, adunarea de informaţii valoroase în completarea unor 
teme de discuţie, dar mai ales adunarea de materiale din natură, foarte utile în activităţile cu conţinut 
matematic, artistico-plastic, manual, ştiinţific, fizic, de limbaj, etc.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate în aer liber favorizează formarea la preşcolari a 
sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, pentru oameni, pentru munca şi realizările lor. 
Deoarece copiii sunt receptivi la tot ceea ce li se spune şi li se arată, activităţile cu caracter turistic 
contribuie la formarea unei atitudini adecvate faţă de mediul înconjurător, a conştiinţei de sine, a 
sentimentului aparetenenţei la mediu, constituind astfel un bun suport pentru realizarea educaţiei 
moral-civice şi ecologice.  

Prin desfăşurarea unor activităţi de protejare a mediului înconjurător, precum curăţarea 
parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale, amenajarea ,,colţului naturii” în sala de grupă 
sau alte activităţi cu caracter ecologic copiii pot afla numeroase lucruri referitoare la mediu, îşi pot 
însuşi o serie de valori privind importanţa protejării lui şi a rezolvării problemelor acestuia. În 
activitatea mea la grupă am avut în vedere toate aceste elemente.  

Am căutat să utilizez căile cele mai eficiente pentru optimizarea actului educaţional şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii acestuia. Am încercat să creez copiilor situaţii de învăţare cât mai variate, 
pentru a facilita însuşirea temeinică, a cunoştinţelor, formarea de priceperi, deprinderi şi abilităţi 
absolut necesare dezvoltării personalităţii lor, să valorifice fiecare moment prielnic acestui aspect. 
Prin urmare, în limita posibilităţilor și mai ales beneficiind de sprijinul nemijlocit al părinților 
copiilor, am organizat o multitudine de activităţi extracurriculare precum: plimbări, vizite, excursii, 
drumeţii.  

Aceste acţiuni extracurriculare le-am organizat în funcţie de tema de interes dezbătută într-o 
anumită perioadă, de anotimp, de anumite condiţii meteo etc., pentru a valorifica aspectul formativ al 
acestora. Am organizat astfel de activităţi pentru a observa şi cunoaşte împrejurimile grădiniţei şi 
străzile apropiate, cartierul, circulaţia principalelor mijloace de locomoţie şi transport, schimbările ce 
au loc în natură în diferite anotimpuri.  

Prin totalitatea activităţilor educaţionale organizate şi desfăşurate am urmărit realizarea unui 
profil sănătos copiilor, exploatarea resurselor educative ale activităţilor şi stimularea atitudinii 
pozitive a copiilor în toate situaţiile. 
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TRADIȚII ȘI DATINI PASCALE ÎN PANDEMIE 

 
SÎLION DANA MIHAELA                                                                                                 

G. P. P. NR. 1 ABRUD 

 
Miracolul Învierii este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor de pretudindeni.Această 

sărbătoare este  însoţită de o mulțime de tradiţii şi datini Pascale. De la ouă roşii şi cozonac, la slujbe 
religioase, iepuraşul și coşul său plin de bunătăţi sau numeroase alte obiceiuri.  

Paştele este o sărbătoare plină de bucurie, o celebrare luminată, încărcată de semnificaţii, 
simboluri şi tradiţii. Lumina sfântă este cea dătătoare de speranţă oamenilor, arătând că miracolele 
încă sunt posibile. 

Dat fiind faptul că noi ne aflam in pandemie ,unele datini nu s-au desfașurat așa cum era obiceiul 
,dar oamenii au încercat să gasească soluții pentru a respecta regulile impuse dar și soluții ca să simtă 
că este sărbatoare.  

Paştele este sărbătorit într-un mod cât se poate de vesel, fiind totodată şi o marcă a primăverii, 
un nou început, o speranţă în mai bine. 

Dacă ouăle roşii sunt simbol al sângelui Domnului căzut din răni, cele colorate sau încondeiate 
semnifică bucuria primăverii, veselia, renaşterea. La români, ouăle se vopsesc, pictează, decorează în 
Joia Mare, în Săptămâna Patimilor. Acestea se ciocnesc în ziua de Paşte rostind Hristos a înviat! la 
care se răspunde Adevărat a înviat!.  

Impreună cu grupa Flutuurașilor am lansat în grupul noastru privat o provocare . Fiecare copil 
trebuia să incarce o fotografie cu el și ouale roșii . În acest mod ei s-au revăzut, au apreciat munca 
unul celuilalt și bineînțeles au luat idei unii de la ceilalți. 

Comercializarea intensă a sărbătorii Paştelui a condus în timp la apariţia ouălor de ciocolată sau 
plastic, dar şi a celor din lemn pictate cu motive tradiţionale şi vândute ca obiecte de decor. Noi am 
folosit aceste trei tipuri de ouă , pentru un concurs numit ,,Vânătoarea de ouă,,. Cu ajutorul familiei 
fiecare copil a avut ascunse în curte în diferite locuri, câte zece ouă. Acestea trebuiau să fie găsite 
intr-un timp cât mai scurt. Jocul a fost pe placul tuturor , atât al copiilor cât și al adulților care au 
participat. 

Un personaj transformat și la noi în simbol al acestei sărbători este Iepuraşul de Paște. Acest 
iepuraş a avut la început un rol similar cu al lui Moş Craciun, el judecând copiii după nivelul acestora 
de obedienţă şi doar acelora cuminţi lăsându-le ouă colorate. Legenda ni-l înfăţişează transportând în 
coşul său ouă pictate, dar şi numeroase dulciuri pe care le lasă pe la casele copiilor.  

Iepuraşul de Paști este adesea înveşmântat cu haine colorate fiind şi un simbol al renaşterii 
naturii în anotimpul primăvara. Ideea unui iepure care să dăruiască ouă şi dulciuri de Paște a fost 
preluată şi îndrăgită rapid, iar astăzi, copiii din întreaga lume îl aşteaptă pe personajul simpatic cu 
daruri, Iepuraşul de Paşte devenind una dintre cele mai iubite tradiţii şi datini pascale din rândul celor 
mici. 

Și grupa Fluturașilor așteaptă cu nerabdarea întâlnirea cu Iepurașul de Paște, iar eu întâlnirea 
cu ei de după vacanță ca să aflam cu toții ce a primit fiecare. 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE - OBICEIURI DE PAŞTI IN BANAT 

 
SIMA OTILIA GEORGETA                                                                                                                                  

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA 
                                    

                                           

Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină a anului, aceasta comemorând Învierea 
Domnului Iisus Hristos. 

Învierea este astfel celebrată la sfârșitul postului Paștelui și la trei zile după răstignirea lui Iisus 
Hristos. 

În zona Banatului cea mai importantă zi este considerată a fi Joia mare. Astfel că în credința 
bănățenilor în această zi un personaj mitologic feminin, numit Joimărița, umbla prin sate și le 
pedepsea pe fetele care nu își terminau de tors lâna, iar pe cele mai leneșe le lua la ea acasă și le 
mânca. 

În prezent în Joia Mare se aprind focurile în cimitire pentru că se crede că în perioada Paștelui 
se deschide cerul și sufletele morților se întorc în sat. Deopotrivă, pregătirea bucatelor tradiționale se 
face după terminarea curățeniei mari. 

În Sâmbăta Mare se sacrifică mielul și gospodinele pregătesc mâncăruri delicioase din acesta. 

La micul dejun din prima zi de Paști, se practică tradiția tămâierii bucatelor. Apoi, fiecare 
mesean primește o linguriță de paști, adică vin și pâine sfințite. 

În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert, ouă albe și mâncăruri 
tradiționale, după acestea continuându-se masa cu friptură de miel. 

Cea de-a doua și cea de-a treia zi de Paște sunt rezervate jocului popular. Tinerii și bătrânii se 
adună în centrul satului în fața bisericii și spre seară începe hora mare a satului. 

Ca referință, satul Târnova din județul Caraș-Severin este unul dintre puținele din Banat în care 
portul popular mai este păstrat cu sfințenie, la loc de cinste. 

De altfel, nu există sărbătoare în sat la care costumul popular sã nu fie purtat. Tot aici există 
tradiția ca în a doua zi de Paște, sătenii, însoțiti de musafiri să pornească spre centrul satului. În fața 
bisericii intră cu toții în hora mare. 

Întrucât portul tradițional are mare prețuire, hora satului este deschisă de către cei îmbrăcați în 
costume populare. 

În plus de toate acestea, în Banat, mai exista obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casa 
lumănârea aprinsă în noaptea de Înviere.  

Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, atunci când are loc un 
eveniment fericit. 
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Actul învāţārii prin activitāţile on - line din Școala Altfel 

 

Simache Ramona - Natalia                                                                                            
C. N. ,,Mihai Viteazul” Ploieşti 

 

 
În contextual societāţii actuale, în care suntem asaltaţi de cunoştinţe din diverse domenii, în 

care se pune accentual pe performanţā şi copiii sunt antrenaţi  într-un amplu proces de pregātire pentru 
concursuri şi evaluāri, Școala Altfel aduce relaxare şi bucurie. 

Acest program contribuie la dezvoltarea competenţei de învāţare şi a abilitāţilor 
socioemoţionale, folosind metode atractive. Negreşit cā reuşita activitāţilor depinde de 
profesionalismul şi dāruirea profesorului, de interesul elevilor, dar şi de suportul material şi moral 
oferit de pārinţi. 

În perioada 2-8 noiembrie 2020, elevii clasei a V-a G de la C. N. ,,Mihai Viteazul” Ploieşti s-
au implicat în activitāţile propuse în Programul Naţional ,,Școala Altfel”. Dat fiind contextul 
pandemiei, elevii nu au putut participa direct la activitāţi, de aceea ele s-au desfāşurat în mediul on-
line, pe platforma GSuite.  

Convinsā fiind cā tot ce se întreprinde extracurricular ocupā un loc de cinste alāturi de întreaga 
activitate de învāţare, am propus elevilor activitāţi stimulative care sā le îmbogāţeascā bagajul 
infomaţional şi emoţional cu noi achiziţii. Ei au fost foarte încântaţi şi au participat cu voie bunā, cu 
seriozitate, îmbinând utilul cu plācutul. 

 

NR. 
CRT. ZIUA ACTIVITATEA 

INTERVA
LUL 
ORAR 

MODALITATEA DE 
EVALUARE 

1 LUNI 
2.11.2020 

Jocuri didactice vs tehnologie 
 
Înţelepciunea şi iubirea mea e 
jocul, L Blaga 

9.00-12.00 

Jocul didactic doreşte sā evalueze 
cunoştinţele generale, dar şi specifice 
ale elevilor. Kahoot este un joc 
online, interactiv de culturā generalā 
care stârneşte abilitāţi competitive 
ale elevilor. De asemenea, reuşeşte sā 
îmbine cu succes tehnologia şi 
educaţa.  

2 MARŢI 
3.11.2020 

Clubul cinefililor 
1. Vizionarea filmului   
,, Întors pe dos” 
  2. Fiecare elev va prezenta 
serialul său preferat în 50-70 de 
cuvinte. 

9.00-12.00 

Veţi accesa site-ul indicat şi veţi 
urmāri filmul. La final, veţi alege  
personajul care v-a plācut cel mai 
mult. Veţi face o scurtā caracterizare 
a lui, numind 2-3 trāsātuti. 

3 
MIERCU
RI 
4.11.2020 

Sā cunoaştem lumea în care 
trāim! 
 
https://youtu.be/sH7Q82Ho7fA 
 
 

9.00-12.00 

Veţi accesa acest link indicat 
(https://youtu.be/sH7Q82Ho7fA) şi 
veţi alege o ţarā pe care v-ar plācea s-
o vizitaţi, indicând cel puţin un 
motiv. 
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Concurs- Cât de bine cunosc 
steagurile lumii? 
https://www.evaluareinteractiva.
ro/games/stiti-
steagurile/index.html 
 

În plus, elevilor le sunt prezentate 
simbolurile naţionale şi steagurile 
lumii. Vom discuta despre 
semnificaţia steagului UE. 

4 JOI 
5.11.2020 

Sā ne lārgim orizontul cultural! 
 
https://youtu.be/x1Lb0jmWQ0c 
 
 

9.00-12.00 

O bunā culturā este esenţialā pentru 
formarea oricārei persoane, pentru 
dezvoltarea unei personalitāţi 
armonioase şi echilibrate. 
Veţi alege o minune care v-a 
impresionat şi veţi scrie o scrisoare 
cātre un prieten în care sā prezentaţi 
acel aspect. Veţi preciza de ce v-a 
impresionat. 

5 VINERI 
6.11.2020 Micul cofetar 9.00-12.00 

Veţi face un desert din max. 5 
ingrediente pe care îl veţi servi 
familiei. 
Pentru a realiza aceastā activitate, veţi 
respecta urmātorii paşi: 
- stabiliţi cele cinci ingrediente; 
- cāutaţi / inventaţi un desert pe care 
îl notaţi; 
- faceţi poze în procesul pregātirii şi 
cu produsul final; 
- prezentaţi cum a fost aceastā 
experienţā pentru voi. 
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Între online și tradițional – exemple de activități extrașcolare 

 
Simin Lidia Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr. 1 sat Văleni 
 
 

Modernizarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu cele 
extraşcolare, indiferent că sunt desfășurate online sau în mod tradițional. Activitățile extracurriculare 
reprezintă o componentă educaţională utilă, atât timp cât cadrele didactice îmbină armonios modul 
de realizare al activităţii, cu cel de relaţionare cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care 
să permită stimularea creativă a copiilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală.  

Experiența ultimului an, ne-a învățat că ne putem adapta foarte ușor la moduri de predare și 
relaționare, total diferite de ce cunoșteam, dar în același timp, ne-a învățat că nimic nu este imposibil 
și că putem concepe activități la fel de eficiente, pentru elevii noștri, precum cele pe care le 
desfășuram în mod tradițional. Folosind o gamă largă de materiale pe care internetul ni le pune la 
dispoziție și ținând cont de vârsta elevilor, de obiectivele și conținuturile de predare, reușim cu 
ușurință să îi motivăm pe copii în a participa activ în etapele lecției sau a atelierelor de lucru, în 
mediul online.  

În plus, un cadru didactic trebuie să știe să își ghideze elevii astfel încât aceștia să își continue 
activitatea și în afara cursului online pentru valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor 
abilităţi interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în 
echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, fructificarea talentelor personale. În următoarele rânduri, voi exemplifica o parte din 
activitățile pe care le-am desfășurat online, cu elevii mei, pe platforma google classroom, în primul 
semestru.  

22 septembrie 2020  „Ziua limbilor străine  ”1. Despre importanța acestei zile 2. Prezentarea 
platformei https://edl.ecml.at/, special concepută pentru cadre didactice și elevi, având o gamă largă 
de activități: jocuri, concursuri bazate pe întrebări de cultură generală, materiale video despre 
celebrități și limbile străine pe care le cunosc, informații de cultură generală despre limbile străine. 
Copiii au avut posibilitatea să desfășoare aceste activități și să împărtășească impresii, să-și fixeze 
cunoștințe și să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe cu informații interesante. 3. Vizionarea unor 
materiale video despre aspecte ce țin de cultura unor țări: dansuri, cântece, personalități.  

Octombrie 2020 „Decor de Halloween”– activitate de tip expoziție Le-am trimis poze 
copiilor și peste 30 de tutoriale cu deserturi și activități practice cu tema ”Halloween”, pe grupul de 
messenger. Am căutat să fie idei cât mai interesante, dar și ușor de făcut/ confecționat din ingrediente 
(pentru deserturi) și produse (pentru a realiza diverse obiecte de decor) aflate în orice casă sau la 
prețuri accesibile (biscuiți oreo, steluțe de zahăr, bomboane colorate, jeleuri / baloane, pahare și 
farfurii din plastic, lumânări, etc).  

Copiilor li s-a cerut să se inspire din aceste materiale și să realizeze un decor de Halloween. 
Am ținut legătura cu ei pe grupurile de activități, le-am răspuns la întrebări și i-am încurajat și lăudat 
pentru tot efortul depus. Desigur, am implicat și familiile în activitate, mulți dintre ei realizând lucruri 
care ne-au impresionat. Am selectat câteva poze, pentru a face o mică expoziție, din zecile de poze 
trimise, pe care le-am postat pe grupul cadrelor didactice. Copiii au fost foarte creativi și entuziasmați 
să își pună în valoare abilitățile de mici artiști.  
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1 decembrie „Ziua Națională a României” 1. Audiție și interpretarea Imnului de stat al 
României ‘Deșteaptă-te române’ de Andrei Mureșanu, material video 2. PowerPoint ‘Despre 1 
decembrie 1918 și simbolurile României’ 3. Discuții cu elevii 4. Audiție ‘Treceți, batalioane române, 
Carpații!’, Nicolae Furdui-Iancu, material video 5. Prezentarea cărții ‘Povestiri istorice’ de Dumitru 
Almaș, fotografii 6. Elevii au citit povestea ‘Am fost și eu la Alba Iulia și am văzut unirea cea mare.’ 
7. ‘Pe-al nostru steag e scris unire’, Corul Armatei Române, material video cu imagini reprezentative 
pentru istoria românilor 8. PowerPoint ‘Top 35 cele mai frumoase locuri din țară’, cu câteva 
informații importante despre fiecare în parte. 9. Audiție muzicală ‘Doamne, ocrotește-i pe români!’, 
Sava Negrean Brudașcu și Nicolae Furdui-Iancu – material video 10. ‘Noi suntem români’, Nicolae 
Furdui-Iancu, material video 11. Discuții 

decembrie 2020 Elevii au realizat lucrările „Brăduții Eco” din fructe, legume, materiale 
reciclabile sau pe care le găsim în natură. Copiii au fost foarte încântați de ajutorul primit din partea 
părinților, fraților sau surorilor, iar rezultatul muncii în echipă a fost, cu adevărat, impresionant.  

15.01.2021 „Mihai Eminescu” 1. Despre Eminescu 2. Vizită virtuală la Casa Memorială 
‘Mihai Eminescu’ din Ipotești, Botoșani. 3. Momente artistice: recitare de poezii si prezentarea de 
materiale video, în care mari artiști ai României recită poeziile lui Eminescu.4. Momentul de lectură 
„O mare și frumoasă prietenie”– elevii au citit povestea despre frumoasa prietenie dintre Mihai 
Eminescu și Ion Creangă din cartea „Povestiri istorice”de Dumitru Almaș. 5. Discuții și impresii.   

Ianuarie 2021 Elevii au realizat acasă, lucrările „Mic dejun de campion”, în cadrul proiectului 
Eco Școala. Aceștia au lucrat în echipă cu părinții lor, au dicutat despre alimentația sănătoasă, au 
făcut poze la decorurile realizate pe farfurie, care au fost admirate în cadrul unei expoziții online.  

24.01. 2021 „Despre Mica Unire, 24 ianuarie 1859” Elevii au marcat ziua de 24 ianuarie, 
discutând și schimbând impresii pe baza următoarelor povești și materiale video:  

1. Importanța zilei de 24 ianuarie - scurt istoric. (materiale video)  
2. Citirea și discutarea poeziei 'Hora Unirii' (pagină word distribuită)  
3. Vizite virtuale la Muzeul Unirii din Iași și la Castelul lui Cuza din Ruginoasa. (materiale 

video) În turul celor două muzee, copiii au fost însoțiți de ghizi care le-au oferit informații despre 
obiectele văzute, multe dintre ele fiind originale, dar și despre domnitorul și omul Al. I. Cuza.  

4. Momentul de lectură 'Toți românii cântă Hora Unirii', poveste din cartea Povestiri istorice. 
Le-am recomandat copiilor și citirea poveștilor 'Cuza Vodă și sultanul' și 'Băiatul care a vorbit cu 
Vodă'.  

5. Am ascultat povestea 'Moș Ion Roată și Unirea' și am recomandat și materialul video 'Ocaua 
lui Cuza'.  

6. Audiție muzicală 'Hora Unirii'. Toate etapele lecției au fost urmate de discuții, pentru lămuriri 
și fixarea cunoștințelor. 
  

752



 
Activitățile extrașcolare în învățământul online 

 
 

Simion Rozaura,                                                                                                       
Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand,                                                                  

Sighetu Marmației 
 

 
Activitățile extrașcolare au un rol important în formarea personalității copiilor, prin intermediul 

lor, aceștia pot să-și descopere talentele, să-și dezvolte diverse abilități pe care nu le pot dobândi în 
timpul școlii și totodată, vor fi mereu activi și preocupați de ceva.  

 
Toate activitățile pe care le făceau înainte de pandemie au fost transferate în mediul online. 

Astfel, se pot face o varietate de activități. E drept că partea de socializare, de interacțiune are puțin 
de suferit, însă cu toții am fost nevoiți să ne adaptăm, să încercăm să ne continuăm activitățile cât mai 
aproape de normal.  

 
Se pot enumera foarte multe activități, însă voi aborda câteva care mi s-au părut mai accesibile.  
 
• Ateliere de arte- le stimulează creativitatea, imaginația,  abilitățile de comunicare și îi ajută 

să își înțeleagă și gestioneze emoțiile mult mai bine. Există cursuri interactive online care pot să ofere 
copiilor posibilitatea de a se exprima în orice formă artistică doresc- pictură, teatru, sculptură, design, 
scriere creativă, toate sub îndrumarea unor profesioniști în domeniile alese. 

• Cursuri de limbi străine- îi ajută la dezvoltarea creierului, îmbunătăţirea capacității de 
memorare (copiii care cresc într-un mediu bilingv au o memorie de lucru mai durabilă decât cei 
educaţi doar într-o singură limbă), dezvoltarea atenţiei, dezvoltarea capacității de a trece mai repede 
de la o sarcină la alta, prezentarea unei flexibilități cognitive şi adaptarea ușoară la situații neaşteptate. 
Cursurile de limbi străine oferă flexibilitate în programul zilnic, oferind șansa de a fi parcurs în ritmul 
propriu.  Un alt avantaj ar fi că aceste cursuri sunt actualizate mereu, utilizând cele mai noi expresii 
sau termeni folosiți.  

 
Există și diferite aplicații care pot fi descărcate și prin intermediul cărora se pot învăța diferite 
limbi străine, atât cele mai des utilizate, cât și cele mai puțin utilizate la nivel internațional. 
 
• Activități tehnico-științifice- rolul lor este de a-l apropia pe copil de tehnologie, de științe, 

de a-l face curios, de a experimenta, de a explora lumea virtuală. Cunoștințele dobândite la aceste 
activități le dezvoltă o gândire algoritmică și logică, îi ajută să găsească soluții și rezolvări optime la 
diferite probleme, dar și să fie mai deschiși provocărilor. 

• Cursuri de public speaking- aceste activități îi ajută pe copii să poată să țină un discurs, să 
nu aibă emoții atunci când au de prezentat ceva în fața unui public, să fie mai creativi, încrezători, cu 
o stimă de sine ridicată, mai îndrăzneți în a-și exprima ideile.  

• Cursuri de educație ecologică și de explorare a mediului înconjurător- îi învață pe copii să 
devină mai responsabili față de mediul înconjurător, față de comunitatea în care trăiesc, să o 
îngrijească și să o promoveze, să știe să rezolve eventualele probleme care pot să apară legate de 
mediul înconjurător. Printre activitățile online care se pot realiza la aceste cursuri sunt și excursiile 
virtuale în diferite locuri inedite, țări, orașe, unde se pot vizita diferite obiective turistice. 

 

753



Toate aceste cursuri sau activități extrașcolare sunt de un real folos, copiii învățând multe 
lucruri noi, formându-și diferite abilități, petrecându-și timpul într-un mod util, plăcut, constructiv și 
învățând să facă față provocărilor lumii contemporane.  

Maria Montessori spunea: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.  
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 

vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
 
 
Bibliografie: 
 
“Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Cucoş, C., Pedagogie, (2002), (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Editura Polirom, Bucureşti 
Ionesc, M., Chiş, V., (2001), Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 
Lazăr V., Cărăşel A., (2007), Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova 
Ţîru C. Maria, (2007), „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca  
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 
Prof. Simona Șăroni 

 
Activitățile extrașcolare constituie o bază importantă în dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că aceste tipuri de activități ajută elevii la formarea unei atitudini 
pozitive față de învățare care converg spre performanțe școlare mai ridicate, dar și spre formarea de 
abilități practice diversificate și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, 
activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai 
ridicat. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, 
care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului 
standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice 
de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate 

Anul care a trecut ne-a provocat mai mult ca niciodată să fim extrem de creativi și să depășim 
barierele online în atingerea acestor obiective ale activităților extrașcolare. Dacă activitățile 
extrașcolare clasice se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției 
de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ, în activitățile extrașcolare în online am păstrat mediul de realizare, adică în afara clasei, 
dar am fost obligați ca să recurgem la strategii în care să integrăm o multitudine de materile 
multimedia și aplicații și platforme educaționale. Modul de organizare s-a bazat foarte mult și pe 
parteneriatul școală – familie, acest fapt fiind cauzat de izolarea elevilor și de petrecerea unui timp 
îndelungat alături de familie. O altă motivație a colaborării strânse cu familia a fost și nevoia de sprijin 
logistic și suplinirea carențelor de dotare pe care sistemul educațional românesc nu le-a putut oferi 
copiilor. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
elevilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților 
sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, chiar dacă în acest an școlar acestea 
au fos realizate alături de membrii familiei, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
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Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

Parteneriatul școală –familie a căpătat un nou sens in educația online. Dacă până acum părinții 
erau cei care veneau alături de profesori la activitățile extrașcolare, acum rolurile s-au schimbat într-
o oarecare măsură, activitățile outdoor fiind în mod special realizate cu părinții sau alți membri ai 
familiei. De asemenea, un membru al familiei participa la înregistrarea activității desfășurate, 
realizându-se apoi turul galeriei sau diseminarea activităților pe diverse platforme gen padlet. Dacă 
până acum excursiile erau favoritele elevilor între activitățile extrașcolare, acum acestea, vrând- 
nevrând, au fost înlocuite cu tururile virtuale în muzeele lumii, lucru care în format fizic era mai greu 
de realizat. Așadar, e bine să vedem și aspectele pozitive ale online-ului.  

Jocurile de genul ,,Cine știe, câștigă!,, au putut fi realizate foarte simplu cu ajutorul aplicației 
wordwall. Evident că proiectarea acestor activități este extrem de laborioasă și o mare consumatoare 
de timp. Activitățile în echipă s-au desfășurat tot online, copiii inițiindu-și sesiuni Zoom la ore 
stabilite și rezolvând sarcinile în grup. Online-ul are limitele lui legate în primul rând de conectarea 
reală și de interacțiunea umană, dar are și părțile pozitive, oferind o gamă largă și diversă de resurse 
educaționale. 

Una dintre marile realizări ale acestei etape e creșterea gradului de digitalizare a educației, 
deziderat atins în condiții de excepție, dar care în condiții normale ar fi avut de înfruntat pesimismul 
societății și credința că tradiționalismul in educație, fie ea și cea extrașcolară, este cel mai bun. Dar 
viitorul erei digitale este cert, iar generația digitală învață mai ușor în acest mod. Ține de noi, adulții, 
să știm să-i capacităm pe elevi spre echibru, păstrarea focusului în digital, stimularea cunoașterii și a 
perfecționării.  

Ne reinventăm pentru a fi capabili să captăm atenția elevilor noștri și ne perfecționăm 
permanent pentru a fi în totală armonie cu vremurile digitale actuale. 

 

. 
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Rolul părinţilor în activităţile extraşcolare 

 
Prof. Simulescu Daniela                                                                                                

Gradinita Elena Farago, Craiova 

 
Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai 

strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul 
părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Profesorul este interesat 
să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al 
acestuia.  

Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își 
poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, 
pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută 
să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun.  

Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față 
de educația oferită de școala noastră. Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a 
îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi 
co-curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 
completarea Curriculum-ului Naţional, iar în al doilea, separarea de activităţile formale obligatorii. 
Părinții asteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai strânse 
cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de educația copiilor. Dezintersul părinților 
poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs.     

Profesorul este interesat să știe mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, despre 
preocupările și modul de viață al acestuia. Fără implicarea și ajutorul părinților sistemul educativ nu 
își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și modul de lucru. Observarea 
sistematică, acasă sau în mediul şcolar, a copiilor este de real folos în depistarea de timpuriu a 
problemelor de comportament sau de adaptare la sarcinile şcolare. Cunoaşterea acestora permite 
adoptarea unui program şi a unor metode adecvate, fiind mai uşor să previi decât să corectezi 
problemele deja instalate.         

De asemenea, părinţii au fost atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Ei au venit chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am fost 
împreună în excursii, am organizat concursuri, am susţinut programe artistice, care au permis acestora 
să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor.  

Aceste activităţi extraşcolare au avut un impact neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
experimentat relaţii inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală.  
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.   

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este copleșit 
de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. Părinții sunt puși în fața unei game variate de 
activități care sunt toate foarte atrăgătoare și tentația de le face loc tuturor este mare. Deși părinții 
consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții 
care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea față de educația 
oferită de școala noastră.   

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de 
folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să simtă 
ceea ce este potrivit pentru el. 

 

Biblografie: 

Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr.1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 

Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 
în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în mediul online 

 
Prof. Înv. preșc. Sîrbu Anda Dorina                                                                          

Grădinița cu P. P. Nr. 7, Drobeta Turnu Severin 

 
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-
față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 
Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: 
comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 
învățare. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 
în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte 
frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui 
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 
contextului incomod al plasării în spațiul virtual.  

Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid.  

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă 
a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale 
sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 
banda limitata sau de trafic încărcat. 

În mediul online se pot realiza atât activități școlare(ore de curs), cât și activități extrașcolare.  
Activitățile extrașcolare sunt un mod plăcut de a învăța, de a afla noi informații, de a observa.  

Tipuri de activități extrașcolare desfășurate online: 

- Vizite la muzee- multe dintre muzee au pe site un tir virtual. Acesta este un mod plăcut de 
a vizita muzeul; 

- Vizite la grădini zoologice; 
- Vizite la observatorul astronomic, la planetarium, la delfinariu, etc.  

Beneficile activităților extrașcolare desfășurate în mediul online sunt multiple, printre care se 
pot evidenția următoarele: 

- costuri reduse; 
- un mai mare interes din partea elevilor; 
- oprezentare mai atractivă, etc. 

Astfel, se poate spune că atât în sistemul față în față, cât și în sistemul online, activitățile de 
educare a tinerelor generații trebuie să îmbine școlarul cu extrașcolarul, curricularul cu 
extracurricularul. 

 

759



 

Exemple de activități extraşcolare online 

 

Prof. ȋnv. preşc., Sitaru Iasmina,                                                                                
Grădinița P. P. Nr. 1 Sânnicolau Mare, jud. Timiş 

 
 

Activitățile extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un puști sau un 
adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la 
alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă.  

 
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează.  

 
Ți-am pregătit câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care se vor potrivi 

copilului tău în această perioadă. Descoperă alături de el cursurile interesante care-l vor menține activ 
și curios, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, pentru un viitor promițător. 

 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 

de întrebări despre Univers și despre planeta noastră?   
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  

De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău o folosește în mod sănătos și constructiv?   
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți 

îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și mai 
creativ  
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2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.   
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

            

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

 Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 
copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

  
 
  

  

761



 

SĂRBĂTORILE PASCALE IN DOBROGEA 
 
 
 

SITEAVU JENICA LICEUL COBADIN 
 
 
 
În Dobrogea, înca se mai pastreaza traditiile si obiceiurile sarbatorilor Pascale neatinse, 

neschimbate sau adaptate la noile vremuri.Astfel, se pune mai puțin accent pe hrana spirituală, dar 
se plusează când este vorba despre cadouri, cumpărături și distracție. În lumea satului dobrogean însă, 
Săptămâna Mare este cea mai încărcată de simboluri din tot postul Paștelui, iar tradițiile sunt 
respectate de către credincioși. 

Săptămâna Patimilor începe cu duminica Floriilor, care reprezintă intrarea Mântuitorului în 
Ierusalim, unde a fost întâmpinat cu ramuri de finic și cu flori.  În aceste zile, fetele își 
pregătesc îmbrăcămintea pe care o vor purta de Paște, iar bărbaților le revine misiunea de a pregăti 
ogorul, via și grădina. O tradiție care se păstrează și acum este cea potrivit căreia, în perioada Postului 
Mare nu se oficiază nunți sau botezuri și nu se organizează hore. 

Paștele se întâmpină, în primul rând prin curățenia spațiului de locuit, a trupului prin post și a 
sufletului prin rugăciune.  

Există tradiții pentru fiecare zi din Săptămâna Patimilor 
Ziua de luni din Săptămâna Mare este destinată curățeniei. Marțea, în schimb, conform 

credințelor și datinilor păstrate, nu se muncește, pentru a nu seca grânele și laptele vacilor.. 
Ziua de miercuri este considerată în multe zone ale țării, un termen limită pentru încheierea 

torsului cânepei. Joia Mare sau Neagră cum i se mai spune, este o zi centrată în special pe cultul 
morților. Este o sărbătoare a morților, o zi în care se considera că sufletele acestora se întorc la vechile 
lor case. Pentru acest lucru, familiile îndeplineau ample rituri post-funerare.  

Acestea constau în curățarea locurilor de veci, se mergea la cimitir și se îngrijeau mormintele. 
Joia Mare stă sub semnul focului, fiind considerat elementul în jurul căruia se reface coeziunea 
neamului. Se aprecia că cei din lumea de dincolo se întorc și trebuie cinstiți de către familiile lor. 
Acest lucru se realiza, în primul rând, prin ofrande și se aprindeau focuri în cimitir, menite să le aducă 
lumină și căldură celor plecați în lumea de dincolo. De asemenea, apropiații celor decedați împărțeau 
vin, pâine și apă. 

Tot joia se aprindeau focuri în gospodării și în curtea bisericii și este ziua în care se vopsesc 
ouăle. 

Vinerea Mare sau Vinerea Seacă este o zi în care se ține post negru, ca o formă de jertfă 
trupească și de recunoștință a oamenilor pentru sacrificiul Mântuitorului. În această zi nu se consumă 
oțet sau untdelemn și nu se lucrează, deoarece se spune că totul se va strica dacă se muncește în 
Vinerea Mare. Singura activitate permisă este cea a preparării pascăi. Tot vineri se înconjoară casa 
de trei ori cu tămâie și cu lumânarea aprinsă, cu care se vine de la biserică. Vinerea are loc și Prohodul, 
acea slujbă impresionantă la care participă credincioșii. Există obiceiul ca oamenii să treacă, pentru 
sănătate, pe sub ”Sfântul Aer”, o țesătură în care este recreată în biserică, scena punerii lui Iisus în 
mormânt. 

Sâmbăta de dinaintea Paștelui este rezervată celorlalte activități care nu au fost îndeplinite până 
în acea zi. Cei care nu au reușit să vopsească ouăle în Joia Mare, le pot colora sâmbătă. Tot în ajunul 
zilei de Paște se prepară hrana, deoarece vineri nu se poate aprinde focul decât pentru a coace pasca. 
În Vinerea seacă nu se face mâncare. 
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Sunt multe obiceiuri de Paște, însă esențiale sunt cele care țin de biserică, de încondeierea 
ouălor sau de îmbrăcarea celor mai frumoase haine. Darurile care li se fac minorilor constau, în 
general, în îmbrăcăminte, deoarece orice copil își dorește ceva nou în ziua de Paște.  

Important este să sărbătorim alături de cei dragi, să ne bucurăm de prezența lor și să punem mai 
puțin accent pe bunurile materiale. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – ASPECTE GENERALE 
 
 

AUTORI: VLAD MARINELA, SLAVU NICOLETA 
GRĂDINIȚA CU P. P. ”ALBINUȚELE” 

BUCUREȘTI, SECTOR 6 
 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activiilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ 
presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are 
numeroase valenţe formative. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
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de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

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

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

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate 
în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1.în funcţie de sursă,  înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii) 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

 3.depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală 
–  familie  – comunitate.   Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi 

relaţii, iar activităţile extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua 
şcoală –   familie  – comunitate: „sunt  parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate 
de familii şi colegi.” 
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3. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe 
ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste 
activităţi. În plus, cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în 
dezvoltarea  capitalului social în rândul celor care iau parte la ele.    

Exemple de activităţi extraşcolare            
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.        

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.             

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale.         

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .              

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.           

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.           

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes,  produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
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fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea 
acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 
modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

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

 
 
 

profesor Șlincu Doina - Gabriela 
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava 

 
 
 
În contextul profundelor transformări ce au loc în societatea românească și a cerinţei de 

integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane, în care nevoia de resurse naturale devine 
tot mai acută, una din multiplele soluţii spre care se înclină este valorificarea într-o mare măsură a 
potenţialului creativ al individului. 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei si tehnicii 
implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producţie, 
precum si valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa 
personalităţii umane constând în afirmarea ei creatoare. Având în vedere importanța pe care educația 
on-line a căpătat-o în această perioadă, atât din punct de vedere al curriculei obligatorii cât și a 
activităților extracurrriculare, este necesar să ne ocupăm în mod special de câteva aspecte legate de 
dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva strategii 
didactice adecvate si eficiente, care să contribuie cu maximă eficiență la stimularea și dezvoltarea 
creativităţii elevilor. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea 
poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru şcolari . Aceştia sunt de-a dreptul 
încântaţi să li se ofere şansa să-si exprime gândurile si sentimentele în moduri cât mai variate și 
originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se ridică este aceea 
a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât și profesorul în realizarea obiectivelor propuse. 
Identificarea unor metode și procedee care să faciliteze stimularea creativităţii, găsirea unor căi de 
activizare a învăţării, face viaţa şcolară mai dinamică, motivantă si interesantă, oferindu-i  
profesorului  satisfacţii deosebite. 

Flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretă și la 
interesele copiilor, precum si punerea accentului pe învăţarea procedurală, conduce la structurarea 
unor strategii și proceduri proprii de captare a atenției, de explorare și de investigare pentru 
dezvoltarea interesului și a motivaţiei privind educația extracurriculară în context actual. 

Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea aptitudinilor de ordin 
caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia integrativă a intereselor și 
aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cadrul activităților extrașcolare. Supleţea și 
originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi și satisfacţia resimțită o dată cu găsirea acestora, pot fi 
cultivate prin toate disciplinele de învăţământ, dar pot fi și dezvoltate prin implicarea copiilor în 
diferite activități extracurriculare fizice și on-line( ex.: tur virtual muzee/expoziții/galerii de artă, 
concursuri între echipe pe teme de cultură generală, etc). 

Activitățile extrașcolare oferă reale posibilităţi de organizare (individual, perechi, grup si 
frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria 
învăţare, cât si la procesul de învăţare colectiv, contribuind la creșterea randamentului școlar.  
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- Jeannie Steele, Kurtist S.Meredith - Lectura si scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, 
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PARTENERIATELE ŞCOALĂ - FAMILIE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

 

 

prof. Smădu Georgeta Daniela                                                                                      
Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel                                                                     

Domnești, jud. Argeș 
 

 

Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a pregăti omul pentru integrarea socială. 
Educaţia nu vizează formarea unui om  abstract, ci a omului necesar societăţii respective, potrivit 
cerinţelor acesteia. Funcţia axiologică reprezintă educaţia pentru şi  prin valori. 

Elevul trebuie să înţeleagă că societatea în care trăieşte se conduce după anumite reguli şi 
norme, pe care şi el trebuie să le cunoască, să le aplice şi să le respecte printr-un comportament 
corespunzător specific vârstei, prin valori sociale şi atitudini morale care să ducă la armonia 
comunităţii şi la progresul acesteia. Aceasta s-ar putea realiza prin readucerea emoţiei şi a trăirii active 
a naraţiunii în care este implicat elevul în spaţiul şcolar. 

Rolul școlii este acela de formare a persoanelor capabile să utilizeze o bază de informaţii tot 
mai largă, să se adapteze flexibil la noile medii şi condiţii, să lucreze în mod efectiv în echipă, să aibă 
o atitudine empatică autentică faţă de alte grupuri şi culturi şi să rezoneze moral în mod responsabil 
la noile provocări şi influenţe distructive. 

Oricât de bine ar fi pregătit un elev, nu se va integra în viaţa socială dacă nu practică un 
comportament civic (activ, liber, responsabil, deschis, tolerant, comunicativ, reflexiv, autoevaluativ), 
unele atitudini şi valori morale (cinstea, corectitudinea, sinceritatea, respectul faţă de prieteni, părinţi, 
oameni în general, faţă de şcoală, muncă). 

Parteneriatele şcoală-familie au la bază ideea că profesorii, elevii,  părinţii ceilalţi membri ai 
comunităţii sunt parteneri în educaţie. Dacă în trecut aceste parteneriate erau activităţi cu caracter 
opţional şi ţineau mai mult de domeniul relaţiilor publice, în prezent ele au un rol esenţial în procesul 
de educaţie a elevilor, deoarece îi ajută să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi sociale încă din primii 
ani ai copilăriei, pregătindu-i să aibă succes la scoală şi mai târziu, în viaţă şi în carieră. 

În jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcţioneze în contextul în 
care părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Acestea nu mai 
sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. În fiecare ţară din Uniunea Europeana există structuri formale organizate de 
participare a părinţilor în sistemul educaţional. Legislaţiile şi proiectele de reformă educaţională ale 
anilor ’90 au definit în majoritatea ţărilor noi legi referitoare la participarea parentală în sistemele 
educaţionale. Autonomia şcolilor şi participarea părinţilor la gestiunea lor se afla în centrul 
dezbaterilor şi legislaţiilor actuale. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Se cunosc următoarele forme mai 
importante de organizare (instituţionalizată) a educaţiei părinţilor şi a colaborării şcoală-familie: 
asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru prima 
oară în Statele Unite ale Americii în secolul trecut); şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada 
interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în Germania); consilii de administraţie şcolară formate 
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(exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol informaţional, consultativ şi decizional (fiinţează în 
Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); comitete de părinţi pe clase şi scoli, fără rol 
decizional, care sprijină şcoala în rezolvarea unor probleme (în țările est-europene). 

Problemele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, 
cât şi la profesori şi administratori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoala-familie cere un surplus 
de efort material şi de timp). Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea 
statului şi a familiei privind educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau 
unicitatea învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 
randamentul pedagogic şi datoria parentală; participarea părinţilor la gestionarea şi procesul 
decizional din instituţia şcolară. Se consideră, în general, că problema este de atitudine; este dificil 
de pretins, atât la părinţi, cât şi la profesori, că relaţia de colaborare şcoală-familie (nu)este doar un 
"drept de opţiune".  

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, 
ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune 
pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de 
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie 
să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în aceasta materie trebuie 
considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ 
în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenţa necesară. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului individual nu se poate substitui participării 
părinţilor la gestiunea şcolii, din mai multe motive: părinţii sunt responsabili legali a educaţiei copiilor 
lor, deci trebuie să aibă posibilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; modelele participative pot 
ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; 
este necesară o influenţare pe plan local asupra rezolvării problemelor locale şi luarea deciziilor la 
nivelul cel mai de jos cu putinţă; este necesară contrabalansarea "îndepărtării" (indiferenţei) 
guvernamentale; cei care sunt afectaţi de o decizie trebuie să poată avea o influenţă asupra ei; 
dezechilibrele balanţei grupurilor de interes trebuie să fie corijate autorizând persoanele interesate sa 
fie reprezentate după importanţa implicării lor în instituţia şcolară; participarea trebuie să facă apel la 
competenţele locale; participarea poate stimula iniţiativele şi inovaţiile.  

Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoala şi participarea la gestiunea şcolii, cât şi 
pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror finalitate este, în principiu, protecţia 
copilului prin educaţie. Se pot deosebi asociaţiile de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de 
susţinere a şcolii, în probleme needucaţionale; ca grup de cooperare care consideră educaţia ca un 
proces comun în care părinţii şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; 
ca grup de apărare a intereselor care consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate în raport 
cu interesele altor grupuri. 

A forma un bun cetăţean , a-l învăţa pe copil să-şi construiască civilitatea înseamnă a-l instrui 
şi a-l educa civic. Necunoaşterea , ignoranţa poate fi şi este de multe ori cauza comportamentelor 
reprobabile.  

Pentru ca orele de dirigentie să aibă efectul scontat trebuie respectate unele cerinţe: predarea 
învăţarea lecţiilor de educaţie civică trebuie să se facă interdisciplinar, să se folosească toate resursele 
şi posibilităţile: lecţiile să fie axate pe achiziţionarea de trăiri, atitudini, sentimente. 

Bibliografie: 
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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII                                                                          
PENTRU REALIZAREA ACTIVITAŢLOR EDUCATIVE 

 
Prof. înv. preşc: ŞMULIAC LUCICA                                                                                                                
Şcoala Gimnaziala Crasna Vişeului  

 
 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 
marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

„Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 
împreună pentru realizarea unor  interese sau scopuri comune.” Termenul parteneriat este „definit ca 
asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă 
modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună 
pentru realizarea activitatilor educative.” 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca:  părinţii să fie priviţi ca participanţi 
activi, care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor.                                               

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor.  

Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, 
de foarte multe ori exista posibilitatea aparitiei unor conflicte între părinţi şi educatoare ce pot fi 
determinate de :o slaba colaborare, lipsa de informaţii,  intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la 
opiniile sau chiar la prezenţa fizică,  neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, 
religie, nationalitate…;  lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul 
limitat al întâlnirilor dintre educatoare şi părinti;  neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile 
ce le revin, disponibilitatea redusă a părinţilor de a participa la activităţi,  gradul scăzut de interes al 
unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia copilului. 

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: -cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale, acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
faţă de diferenţe. evaluarea permanentă a relaţiilor comune, sprijinul acordat familiei în raport cu 
creşterea şi educarea copilului,atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii. 

Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de grădiniță, asupra 
misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra expertizei personalului 
care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului.  

Pentru a face cunoscută misiunea asumată a grădiniței și viziunea pe care o împărtășește cu 
privire la îngrijirea, creşterea și dezvoltarea copilului cu vârsta între 3-6 ani, pot fi valorificate afișaje 
de informare pe holurile grădiniței,afișaje pe holurile de intrare, pliante de informare, comunicări 
curente pe mail (eventual pe grupurile de Whats App inițiate de educatoare cu familiile copiilor din 
grupă) reprezintă surse de informare care vor putea fi valorificate în comunicarea privind noile reguli 
de igienă, condițiile de  reorganizare a spațiilor educaționale și a programului, distanțarea fizică și 
alte aspecte impuse de situația postpandemie. 

Dacă ne raportăm la prima întâlnire cu familia, pe care vrem, desigur, să o valorificăm pentru 
a culege o serie de informații și a ne creiona o primă imagine asupra contextului familial din care vine 
copilul, este recomandat să nu creăm părinților o senzaţie de supunere la un test, ci să îi ajutăm să 
înțeleagă că aspectele legate de sănătatea copiilor și a familiilor sunt foarte importante în contextul 
post pandemie 
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Pentru a culege aceste informații, discuția cu familia poate fi urmată și de solicitarea completării 
unui chestionar acasă, în spațiul de securitate și confort maxim al părinților, poate în prezența și a 
altor membri ai familiei sau persoane care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului, urmând să fie 
trimis online grădiniței. La sfârşitul întâlnirii se rezumă cele discutate şi se stabilesc întâlniri față în 
față, la distanță de câteva zile, în grădiniță, împreună cu copilul. 

O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă 
pentru buna dezvoltare a copilului în acest mediu. Este nevoie ca această colaborare să se poarte în 
jurul nevoii pe care o are copilul de a fi în comunitate. Chiar dacă relaţia de colaborare dintre familie 
şi grădiniţă porneşte bine, nu înseamnă că ea va fi fără probleme de aici încolo. Startul unei relaţii 
contează foarte mult, dar nu este totul, de aceea este important să fie eliminate cele mai importante 
piedici din calea unei bune colaborări şi să fie construit un teren propice pentru realizarea firească a 
acesteia.  

O relaţie de încredere şi respect reciproc în jurul copilului uşurează foarte mult munca educativă 
la care copilul participă şi cooperează. În cazul contrar, în care adulţii competiţionează între ei, nu se 
respectă şi se contrazic, copilul se simte în nesiguranţă, nu are încredere şi se apără, opunându-se. 
Aici dificultăţile sporesc, iar adulţii au foarte mult de lucru. Buna experienţă a copilului în mediul de 
grădiniţă se transmite mai departe în acomodarea sa la mediul şcolar. Totodată, părintele care a fost 
ajutat să creeze o comunitate educativă în jurul copilului aflat în grădiniţă, va folosi această experienţă 
şi când copilul merge la şcoală facilitând atât succesul şcolar al acestuia cât şi buna lui integrare în 
comunitatea de congeneri. De pe urma colaborării familiei cu grădiniţa cu toţii avem de câştigat. 

Primul beneficiar este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei care sunt 
implicaţi în educaţia copilului. 
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ACTIVITĂȚILE ON - LINE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 
 

SOARE ELVIRA, PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NT. 47, 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
 

 
TEMA CERCETĂRII:   
Impactul activităților on- line asincron în formarea competențelor preșcolarilor. 
SCOPUL CERCETĂRII 
Scopul acestei cercetări este acela de a determina relația dintre activitățile on- line și formarea 

competențelor emoționale și sociale ale preșcolarilor. 
 
OBIECTIVELE CERCETĂRII: 
- inițiere unor activități on-line asincron în funcție de disponibilitatea părinților; 
- identificarea modului de comunicare pentru activitățile desfășurate; 
- realizarea unei planificări în concordanță cu nevoile preșcolarilor. 
- cercetarea modului în care competențele preșcolarilor se pot dezvolta sub influența 

activităților on-line. 
IPOTEZA CERCETĂRII: 
Dacă desfășurăm activități on- line cu preșcolarii, atunci aceștia nu-și vor însuși competențele 

emoționale și sociale în mod normal. 
VARIABILELE CERCETĂRII: 

o variabila independentă: activitățile on- line. 
o variabila dependentă: competențele emoționale și sociale ale preșcolarilor. 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A CERCETĂRII 
Etapa de investigare a fost în prima etapă a cercetării, unde am încerat identificarea unor 

activități pe care le-aș putea desfășura on-line cu preșcolarii pe Platforma G Suite. 
Am stabilit cu părinții modalitățile prin care putem comunica pentru a oferi indicații și lămuriri 

în legătură cu desfășurarea acestora. Comunicarea cu aceștia s-a făcut pe grupul de Whatapp, grup pe 
care am comunicat încă de la grupa mică. 

În primele două zile activitățile pe care le-au desfășurat participanții la cercetare s-au făcut tot 
pe acest grup deoarece a trebuit să ofer lămuriri în legătură cu conectarea pe Classroom. 

Am întocmit planificări pentru activitățile on-line în funcție de Curriculum pentru educație 
timpurie și bineînțels în funcție de Temele Anuale de studiu și de particularitățile individuale ale 
grupei. 

La prima sedință cu părinții celor grupei pe MEET i-am întrebat pe aceștia cum doresc să 
desfășuram activitățile pe Classrom: sincron sau asincroon, informându-i de efectele pozitive și 
negative ale ambelor variante. 

Dacă activitățile se vor desfășura sincron este posibil ca preșcolarii să-și însușească mai bine 
noțiunile predate, iar competențele de care au nevoie să fie însușite în mod corect. O parte negativă a 
acestui mod de predare este faptul că preșcolarii trebuie să petreacă foarte mult timp în fața unui 
dispozitiv, dar și faptul ca aceștia vor avea nevoie de un părinte care să stea cu el pe toată perioada 
desfățurării activităților. 
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Pentru predarea asincron preșcolarii nu vor fi nevoiți să petreacă foarte  mult timp în fața 
dispozitivelor de lucru, dar au nevoie de adulți în prezentarea activităților și indicații de la aceștia 
pentru desfășurarea lor. Competențele în urma acestor activități s-ar putea să nu fie corect însușite. 

Majorotatea părinților au sugerat ca activitățile să se desfășoare asincron, cu o întâlnire 
săptămânală pe meet. 

În a doua etapă a cercetării, și anume etapa de desfășurare propiu- zisă a activităților a 
pornit planificările care au fost postate zilnic pe Classroom. După postarea acestora am intervenit 
zilnic cu foarte multe indicații pentru modul cum vor fi desfășurate activitățile de către preșcolari, dar 
și ce ajutor vor oferi părinții pentru desfășurarea acestora. 

Ultima etapă, cea de verificare  a constatat în evaluarea modului formare a competențelor 
sociale și emoționale în urma desfășurării activităților on-line. 

Am aplicat eșantionului de părinți un chestionar elaborat personal, iar la final am centalizat 
datele obținute în urma aplicării acestuia pentru a demonstra dacă ipoteza se confirmă sau infirmă. 

EȘANTIONUL DE PARTICIPANȚI 

Lotul de participanți este constituit din preşcolarii din Grădiniţei cu Program Prelungit nr.47 
din Municipiul Ploiesți, Grupa Mare B și părinții acestora.  

Cercetarea s-a desfășurat în perioada octombrie- noiembrie 2020. 
Participanților nu li s-a precizat faptul că datele vor fi folosite strict în scopul cercetării. A vizat 

un grup de 25 părinți și 25 preșcolari. 

METODE ȘI INSTRUMENTE DE CERCETARE  

Observaţia, ca metoda de cercetare, constă în urmărirea intenţionata şi înregistrarea exacta, 
sistematica a diferitelor manifestări comportamentale ale individului sau grupului, ca şi a contextului 
situaţional al comportamentului. 

Cum eu nu am putut observa foarte mult comportamentul preșcolarilor deoarece nu putem face 
acest lucru în activitățile on- line, părinții au fost cei care au putut observa mai bine acest lucru. 

 
Convorbirea este o discuție premeditată, angajată între cercetator și subiectul investigat, 

presupunând relația directă, de tipul față în față, dar și sinceritatea deplină a subiectului. 
Prin această metodă am reușit să obțin de la părinți informații referitoare la modul cum vor pute 

fi desfășurate activitățile on- line și informații referitoare la comportamentul preșcolarilor. 
 
TEHNICI DE CERCETARE: CHESTIONARUL 
În scopul obținerii rezultatelor  cercetării și a culegerii datelor am aplicat părinților preșcolarilor 

din grupă următorul chestionar. Chestionarul a fost completat de părinți după două luni de desfășurare 
a activităților în sistem on- line asincron.  

 
CHESTIONAR ACTIVITĂȚI ON- LINE 
 

1. În ce grupă este înscris copilul dvs? 
- Mare            -Mijlocie             -Mica 
2. Câți copii de vârstă școlară și preșcolară aveți? 
- Unul            -Doi     -Mai mulți 
3. Care este disponibilitatea dvs pentru desfășurarea activităților on- line? 
- Dimineața      -După- amiaza                  -Oricând 
4. Ce dispozitive utilizați cu copiii dvs? 
- Calculator        -Laptop           -Tablet         -Smartphone 
5. Cum ați desfășurat activitățile on- line? 
- Sincron              -Asincron  
6. Ați participat la activitățile on- line propuse de educatoare? 
- Da         -Nu                  -Uneori  
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7. Ce platforme de învăţare consideraţi că ar putea fi folosite pentru activităţile online ale 
copilului de vârstă preşcolară? 

- Classroom -Facebook -Whatapp -Altele  
8.  Cât de des a avut copilul dvs. activități cu educatoarea/ educatoarele grupei?  
- Zilnic 1 activitate   -Zilnic 2 activități  -Zilnic 3 activități  
- O dată pe săptămână 
9. Ce fel de activități au predominat și a preferat copilul?  
- Activități de dezvoltare a limbajului (poezii, povești)  
- Activități matematice  
- Activități artistice (pictură, desen, modelaj)  
- Activități practice (decupare, lipire, confecționare)  
- Activități muzicale  
- Activități de dezvoltate personală  
- Activități de educație fizică (gimnastică, dans) 

10. Aceste activități au fost verificate de către cadrele didactice?  
- Deloc  -Uneori  -Deseori  -Întotdeauna  - Nu știu 
11. Ce i-a plăcut copilului dvs. în activitățile de învățare online?  
- Materialele folosite (video, audio, prezentări PPT, fotografii)  
- A putut lucra în ritmul propriu  
- Programul (flexibil)  
- Nu i-au plăcut activitățile de învățare online 
- Nu știu 
12. În ce măsură considerați că s-a simțit:  Deloc    Putin     Destul de       Foarte 
- Stresat  
- Iritabil 
- Trist  
- Preocupat 
- Relaxat 
- Vesel 
- Agitat  
13. Copilul a îndeplinit sarcinile de lucru? 
- Da  -Nu  - Cu ajutor 
14. A fost activ, interest de activități? 
- Da  -Nu  - Câteodată  
15. S-a adaptat fără dificultăţi semnificative la activitățile on- line? 
- Da  -Nu  - Nu știu 
16. Și-a ales activităţile din propria iniţiativă? 
- Da   -Nu 
17. Participă la discuţii libere şi ia cuvântul? 
- Da   -Nu  -Uneori  
18. Poate gestiona atât emoţii negative, cât şi pozitive? 
- Da  -Nu  -Uneori  
19. A respectat programul de desfășurare a activităților? 
- Da  -Nu  -Uneori  
20. Își exprimă propriile emoții în raport cu adesfășurarea activităților on-line? 
- Da   -Nu  -Uneori 
21. Relaționează cu partenerii de lângă el? 
- Da  -Nu  -Uneori 
22. A rezolvat cel puțin o activitate fără ajutor? 
- Da  -Nu  
23. A manifestat autonomie în raport cu desfășurarea activităților? 
- Da   -Nu  -Uneori 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI/ ASPECTE ETIC 
Perioada copilăriei și cu precădere perioada primilor ani de viață are un impact durabil asupra 

vieții de mai târziu a copilului. Este perioada în care acesta își dezvoltă capacitatea de a gândi, de a 
vorbi și de a raționa, iar totodată este perioada propice în care își fixează baze solide ale sistemului 
de valori, de luare a deciziilor și de relaționare. Mergând pe principiul imitării și al modelării 
comportamentelor dezirabile, pe formare de competențe emoționale și morale, încă de la cele mai 
fragede vârste, putem înțelege importanța și rolul grădiniței în această formare. 

Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se va desfășura în grădiniță, esențială 
în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educational. 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 
în această perioadă dacă ne raportăm la eficiența învățării online, deoarece grădinița este locul unde 
copilul își formează competențele necesare în școală dar și viață, este locul unde cel mic învață să 
socializeze și să comunice prin nenumărate modalități cu mediul înconjurător, îi insuflă celui mic 
valori puternice care stau la baza vieții de adult precum politețea, bunul simț și responsabilitatea. 

Astfel, deși se lucrează în sistem online și în grădiniță, rezultatele nu sunt satisfăcătoare în 
contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă. 

Ținând cont de ceea ce am evidențiat în ideile menționate mai sus am încercat să realizez o 
cercetare cu privire la impactul activităților on- line în formarea competențelor preșcolarilor. 

Astfel în urma centalizării chestionarelor date părinților ipoteza cercetării “Dacă desfășurăm 
activități on- line cu preșcolarii, atunci aceștia nu-și vor însuși competențele emoționale și sociale în 
mod normal.” s-a putut confirma. 

Se recomandă, ca pe cât va fi posibil, activitățile on- line să se desfășoare cu preponderență 
sincron. 

Astfel prin activitățile on- line asincron nu se dezvoltă competențele emoționale și sociale ale 
preșcolarilor. 
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Activitățile școlare în pandemie 
 
 

Învățător – educator SOARE NATALIA NICOLETA 
C.Ș.E.I., Orașul Vălenii de Munte 

 
 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o legătură între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Pandemia a afectat profund educația și a agravat inechitățile existente între școlile din mediul 
rural și cele din mediul urban, astfel că, întreaga activitate școlară și extrașcolară a întâmpinat mari 
provocări în această perioadă. Pentru cadrele didactice predarea on-line reprezintă  monitorizarea 
învățării în mediul online iar aceasta este destul de dificil de realizat. Este vorba de lipsa unui dialog 
autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor 
evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. 

Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este o altă 
problemă cu care cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ s-au confruntat, mult mai dificil 
fiind pentru învățământul primar. Printre dificultățile frecvente în realizarea activităților didactice de 
orice tip, la distanță, sunt des întâlnite lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback 
și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa 
suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive 
pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare, lipsa conținutului 
educațional (resurse digitale), lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar 
pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Toate aceste elemente sunt la fel de relevante și importante pentru cadrele didactice. Se pot 
identifica probleme de natură profesională, mai exact carențe sau chiar lipsa competențelor de 
utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare curriculară pentru mediul online, 
managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării activităților didactice în mediul 
online. 

O altă problemă identificată în predarea on-line o reprezintă lipsa dotărilor tehnice performante, 
complicațiile generate de necesitatea instalării, mentenanței, setării și managementului platformei, 
lipsa unor instrumente tehnologice necesare în managementul real al clasei, în obținerea feedbackului 
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real. Din păcate nici cele mai sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu sunt 
ideale, astfel încât să asigure condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtual nu vor putea niciodată 
înlocui clasa reală, pot cel mult complete, pot fi complementare, însă niciodată alternative. 

În funcție de mediul de rezidență al școlii, au apărut discrepanțe în zona „tehnică” și includ 
dotarea cu echipamente și accesul la Internet, astfel încât, în cazul dificultăților tehnice, acestea sunt 
mai mari în școlile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban, iar în cazul accesului limitat 
la internet și a lipsei unui computer suficient de performant, diferențele sunt semnificative, aceste 
impedimente fiind mai prezente în mediul rural comparativ cu urban. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE ONLINE 
 
 

PROF. SOFEI ADRIANA                                                                                                  
LICEUL TEHNOLOGIC TICLENI 

 
 
Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata 
civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

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

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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

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

un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale mai multor popoare. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 

orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  
Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 

respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. 

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

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în vizite virtuale, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 
Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
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fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. în înv. preșc. Solomon Angelica 
 
 

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

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

 
Grădinița lumea fermecată, plină de basm şi feerie, punctul de plecare către formarea fizică şi 

spirituală a adultului de mâine. Educatoarea, ,modelatoarea de suflete şi minţi, cu mult tact şi răbdare 
îi ajută să  treacă pragul palatului fermecat, pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a basmului, 
a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ este foarte importantă, însă ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  Educaţia 
extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 
precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

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

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

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,  
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.  

 

Exemple de activităţi extraşcolare  
 
De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 

cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
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în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenţa spectatorilor.  

Totuși, perioada pe care o traversăm ne-a limitat posibilitatea desfășurării acestor activități, 
determinându-ne astfel, pe noi, cadrele didactice  să găsim soluții pentru a da sare și piper activităților 
desfășurate. Pornind de aici putem enumera o paleta sufficient de vastă de asemenea activități cu 
caracter extracurricular, chiar dacă au fost desfășurate pe canapeaua din sufragerie. Astfel, putem 
aminti: vizite virtuale in muzee, vizionarea de spectacole de teatru și film, cursuri de artă, cursuri și 
ateliere de gătit, activități de ecoturism și protecția mediului, etc. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între copii, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine corectă faţă de scopurile urmărite. Important este ca ei să fie antrenaţi 
nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Educatoarea 
trebuie să fie creativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permit stimularea creativă a acestora. Valorificarea activităţilor 
extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, 
pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
importantă şi eficientă în formarea personalității preșcolarilor 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

 

Prof. Înv. Preșc. Șoltuz Ramona                     
 
 

Paștele- marea sărbătoare a miracolului Învierii Domnului, este cea mai importantă sărbătoare 
a creștinilor de pretutindeni. O sărbătoare însoțită de o sumedenie de tradiții și obiceiuri pascale, care 
diferă de la o zonă la alta, de la slujbe religioase, ouă roșii, cozonaci, pască, la Iepurașul de Paște. 
Putem spune că această mare sărbătoare începe cu Postul Paștelui, un post aspru datorită suferinței 
prin care a trecut Iisus Hristos pentru întreaga omenire, postul care spre sfărșit, în Săptămâna Mare 
cu toate trăirile văzute prin intermediul credinței, a Bisericii, ne amintim de acele Patimi prin Deniile 
desfășurate la biserici, dar care se încheie cu marea bucurie a Învierii Domnului. 

De multe ori, în activitățile noastre sau acasă când le citim copiilor, avem povești frumoase, dar 
triste și ne gândim cum să le redăm conținutul copiilor fără a-i întrista. Ei bine, dacă ne referim la 
Patimile lui Iisus, la Sărbătoarea Învierii Domnului, copiii au fost foarte deschiși la această tristă 
istorie simțită și prezentă în sufletele tuturor, datorită faptului că ei sunt de mici duși la biserică de 
către părinți, mai ales la marile sărbători, apoi merg cu grupa la spovedit, li se redă pe înțelesul lor  
povestea, tradițiile și obiceiurile pe care noi le respectăm . 

În acest an greu pentru întreaga omenire, copiii au stat mai mult în sânul familiei, au fost nevoiți 
să desfășoare diferite activități pentru a-și petrece timpul cât mai plăcut. Bineînțeles că au participat 
la întâlnirile noastre online cu grupa unde ne-am văzut cu toții, am desfășurat diferite activități, jocuri, 
am conversat mult învățând să vorbim pe rând, să ne ascultăm unul pe altul, să ne facem jucării din 
ce avem la îndemănă, să ne împărțim spațiul din cameră pentru joc, am devenit inventivi și...de ce 
nu, ne-am adaptat ca oamenii mari la noua tehnologie. Dar totul a fost posibil prin strânsa colaborare 
cu părinții în care au stat acasă cu copiii, în afară de povești și jocuri, le-au pus nu doar aceleași desene 
animate difuzate la televizor ci și un desene pe care l-am urmărit și eu când eram copil ,,CARTEA 
CĂRȚILOR,,. Un desene animat în care este prezentată viața lui Iisus, pe episoade, exact ca în Biblie, 
dar pe înțelesul copiilor. Acest lucru care a fost făcut de către părinți poate doar pentru a arăta ceva 
nou copiilor, a fost de fapt, o lecție de religie. Un mod ușor de a li se explica copiilor toate patimile 
prin care a trecut Iisus, fără a le transmite teamă. Cu acest desene ,,CARTEA CĂRȚILOR,, am reușit 
și eu să le atrag copiilor atenția, apoi le-am povestit  cu cuvintele mele despre Sărbătoarea Paștelui, 
despre fapte bune, despre tradiții și obiceiuri de Paște. Având grupă mare, am vorbit cu ei, cu copiii 
ca și cu oamenii mari. Au fost atenți, au adresat întrebări, au povestit despre ceea ce știau ei de la 
părinții lor, despre ce își aminteau din anii trecuți de la activitățile noastre.  

După ce am discutat despre post, spovedanie și despre Taina Sfintei Împărtășanii, am adus în 
discuție Săptămâna Mare, ce simbolizează fiecare zi, despre  pregătirile pentru masa de Paște, despre  
vopsitul ouălor roșii și ce simbolizează acest obicei.   

Dacă ouăle roşii sunt simbol al sângelui dumnezeiesc căzut din răni, cele colorate sau 
încondeiate semnifică bucuria primăverii, veselia, renaşterea, anotimpul în care toată natura revine la 
viață. La români ouăle se vopsesc, încondeiază, pictează, decorează în Joia Mare, în Săptămâna 
Patimilor. Acestea se ciocnesc în ziua de Paşte rostind Hristos a înviat! la care se răspunde Adevărat 
a înviat!. Despre ouăle înroşite se spune că ar avea puteri miraculoase și nu se strică. Consumul 
acestora ne fereşte de boli, purifică şi chiar oferă frumuseţe. 
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Am discutat despre lumânarea din noaptea de înviere – pe care o ducem acasă și o folosim 
atunci când un membru al familiei este bolnav, când avem un examen sau când avem nevoie mai 
mare.                                                                                                                                            

Salutul - ,,HRISTOS A ÎNVIAT! / ADEVĂRAT A ÎNVIAT! ,,Până la marea sărbătoare de  
Înălțarea Domnului, timp de 40 de zile ne vom saluta astfel. 

Tradiția cănii din dimineața Paștelui în care se pune în apă un ou roșu și bănuți, apă cu care se 
spală pe față toți membrii familiei pentru a fi sănătoși tot anul și...cine se spală primul ia bănuții, iar 
ultimul ia oul. 

Și nu în ultimul rănd, Iepurașul de Paște care este un personaj folcloric, un fel de Moș Crăciun  
al Paștelui, iepurașul transformat într- un simbol al acestei mari sărbători care aduce ouă de ciocolată 
copiilor. 

Tot de aici s-a ajuns și la frumoasa Poveste a Iepurașului de Paște, la diferitele jocuri și activități 
pe care le desfășurăm la grădiniță sau acasă: ,,Vânătoarea de ouă,, ,,Plimbă oul cu lingura,, ,,Din 
bucăți, întregul!,, ,,Decorăm oul,, - exercițiu grafic.. ,,Oul plutitor,,-experiment, ,,Sub care cană este 
ascuns oul de ciocolată? - joc de atenție, ,,Vopsim ouă de Paște,,- după tehnica cu coji de ceapă ,, 
Coșul cu ouă de Paște,,- modelaj, ,,Ajută iepurașul să ajungă la coșul cu ouă!,, - labirint, ,,Oul 
mozaic,,- aplicație ,,Oul,, -șnuruire, ,,Oul,,- să țesem frumos! ,,Cozonacul/ Pasca,, -modelaj, ,, 
Cuptorul,,– construcții. 

Pe marginea acestei sărbători au apărut numeroase produse, jucării, jocuri, evenimente, 
pierzându- se astfel esența ei spirituală, religioasă și evidențiindu-se partea comercială, materială, 
festivă.   

Coșul de Paște pentru care femeile munceau și se pregăteau cu ce aveau mai bun pentru această 
mare sărbătoare, acum este înlocuit cu coșul gata de cumpărat de la supermarket. Suntem tot timpul 
pe fugă și uităm să ne ocupăm și de suflet, de familie și timpul petrecut cu aceasta. Cu toate acestea, 
trebuie să învățăm de mici să ne respectăm tradițiile, sărbătorile, religia și să nu uităm că esența 
sărbătorilor este credința, familia, aproapele și...cum le spuneam copiilor zilele trecute, să fim buni, 
să dăruim, să ajutăm și dacă nu avem ce să dăruim cuiva care este neajutorat, măcar să nu râdem de 
el ci să încercăm să îi spunem o vorbă bună. 

Astfel au sărbătorit Paștele copiii grupei noastre înpreună familiile lor. Un Paște cu tradiții 
frumoase moștenite din generație în generație, un Paște în familie, un Paște de suflet și pentru suflet! 

                                                                                                     HRISTOS A ÎNVIAT!                   
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Obiceiuri și tradiții de Paște în județele României.                                                 
Importanța jocului didactic și a activităților didactice realizate în pandemie 

 
 

Mihaela Soroceac,                                                                                                                     
Prof dr. Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara 

 
Perioada prelungită de pandemie din întreaga țară pe parcursul anului 2021 a condus la 

continuarea activităților școlare în mediul on-line si la adaptarea continuă la această nouă formă de 
educație. Această situație relativ nouă și recentă a adus în prim plan nevoia constantă de adaptare la 
tot ceea ce presupune diferit școala de acasă. Una dintre provocările acestei perioade a fost cum să 
facem ca procesul educativ să fie unul atractiv pentru toți factorii.  

Cum să ajungem să fie implicați si responsabili actorii actului educativ este o întrebare care stă 
mereu in mintea noastră, a cadrelor didactice. Care metode, materiale, ce mijloace și procedee, și mai 
ales cum selectăm informația și o prezentăm elevilor ca ea să ajungă la atingerea competențelor 
urmărite? 

Cum aflăm la fel de repede ca și la scoală ce functionează și ce nu, cât de receptivi și implicați 
sunt elevii, ce ii atrage și ce îi determină să fie motivați și implicați, evident că este o activitate 
complexă și demnă de urmărit. 

Selectarea informației și a evenimentelor din realitatea prezentă zi de zi care pot conecta elevii 
mai mult cu viața reală chiar și de acasă din fața computerului este poate pasul principal. Care 
evenimente, ce momente și situații din realitate le aducem în cadrul activităților de la clasă? Care sunt 
metodele și procedeele, materialele și activitățile care fac diferența la ora on-line? Sunt câteva 
întrebări care ne preocupă și cărora le vom acorda atenție. 

Jocul este încă o activitate preferată de mulți dintre elevii de gimnaziu, ei jucându-se destul de 
mult, fie că sunt jocuri on-line, în echipe sau individual, jocuri pe tabletă si telefon, sau jocuri de masă 
în familie și jocuri din viața reală, tuturor le place să se joace și asimilează ușor și fără efort, participă 
și se bucură de activitatea desfășurată și de cunoștințele aflate astfel. 

Plecând de la această a realitate a copilăriei, jocul didactic vine în susținerea procesului didactic 
într-un mod extrem de util. Ne jucăm și învățăm! 

Activitatea propusă la ora de geografie înaintea Sărbătorilor Pascale din acest an va fi una de 
descoperire prin joc a județelor României si a obiceiurilor și tradițiilor de Paște din anumite zone 
geografice. 

Cu ajutorul jocurilor de pe site-ul geogra.ro_ Identificați județele României 
(https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php) și Identificați reședințele de județ 
(https://www.geogra.ro/joc/resedinte/resedinte.php) se vor identifica județele și reședințele de județ, 
urmând ca ulterior prin joc didactic pe Kahoot să se identifice care sunt principalele obiceiuri și tradiții 
Pascale din diferite județe. 

Elevii vor lucra în grupe de lucru organizate pe classroom, în echipe de 4-5 elevi și vor căuta 
informații despre obiceiurile de Paște din județele alese.  
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Postul Paștelui, curățenia de primăvară din casele, grădinile și livezile sătenilor, curățarea și 
pregătirea costumelor populare sau a celor mai bune haine pentru Noaptea de Înviere, diferitele 
activități atât de unice din zona Bucovinei și a Maramureșului (încondeierea ouălelor, pregătirea 
coșului pentru Noaptea de Înviere), toate pregătirile din gospodăriile tradiționale, mersul la biserică 
în costume populare, pregătirile bucatelor tradiționale din Bucovina și Maramureș și nu numai, sunt 
doar câteva dintre tradițiile și obiceiurile atât de așteptate și dorite de toți românii ortodocși și care 
pot fi cunoscute de elevii claselor de VIII-a la care predau în acest an. Pozele, imaginile, filmulețele 
și documentarele oferite atât de generos de mediul online vor ajuta partea de investigare. Elevii vor 
asculta o parte din documentarul realizat de Radio România cultural- Tradiţii şi obiceiuri româneşti 
de Paşte și vor descrie in câteva cuvinte impresiile lor din cadrul desfășurării acestei activități. 

Ulterior prin intermediul aplicațiilor word press si google forms elevii vor lipi poze cu 
obiceiurile și tradițiile identificate în fiecare județ ales de cele 5 echipe si vor adăuga impresii despre 
realizarea activității. Ca si activitate practică ii voi provoca pe elevi să încerce să aplice în casa lor 
unele obiceiuri și traditii identificate în județele țării care le-au plăcut și să învețe prin joc! 
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Activități extrașcolare online - „Școala Altfel!” 

 

Prof: Soroiu Ștefania 
Școala Gimnazială „Decebal”- Dobrețu/ Liceul Tehnologic Nr. 1 - Balș 

 
 
 
Școala ocupă de multe ori prea mult timp din viața unui elev, încă din primii ani. însă de multe 

ori școala nu este suficientă pentru dezvoltarea copiilor. Astfel că în momentul în care alegem 
activități extrașcolare pentru ei există câteva elemente esențiale la care e bine să ne gândim înainte 
de a lua o decizie legată de care activitate e mai potrivită. 

Acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care 
stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc 
la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. 

Activităţile extrașcolare  concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   elevuluilui   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.   

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de 
informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi 
interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească. 

În cadrul activității extrașcolare, din anul acesta, la „Școala altfel” – online, am vizionat, cu 
elevii clasei a VI a două schițe, „Vizită” și „Dl Goe” aparținând lui I.L.Caragiale,  

Spectacolul este amuzant şi totodată moralizator. Scenariul are la bază educaţia greşită din 
unele familii burgheze.Tiparul copilului răsfăţat şi needucat ne dezvăluie contrastul dintre 
aparenţă, ceea ce vrea să pară în ochii celorlalţi şi esenţă, ceea ce se dovedeşte a fi în realitate. 
Spectacolul este plin de culoare, de umor şi dinamism pentru că aproape în joacă copiii şi părinţii 
să realizeze de fapt adevărul pe care îl pun în pagină cele doua schiţe şi anume, proasta educaţie. 

În urma vizionării celor două piesede teatru am discutat îndelung cu elevii despre 
comportamentul celor doua personaje, elevii reacționând imediat la educația primită de aceștia. 
Ceea ce m-a surprins, în mod plăcut, a fost sinceritatea lor, pentru că, în anumite situații, s-au 
regăsit în comportamentul celor doi protagoniști, conștientizând că nu este normal. La finalul 
activității au realizat câte o fișă, în care au notat cîteva dintre atitudinile corecte pe care trebuie să 
le aibă în familie, societate și câteva comportamente greșite, pe care să nu le adopte. 
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Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii elevului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

În concluzie, elevii trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă,  
nedeterminată   de   grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                                                                                
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 
 

Prof. ȘORTAN MARIUS 
ȘCOALA GIMANAZIALĂ DOBRA 

 
 
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice.   

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de 
viață,  a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de 
sala de clasă, prin activități ce nu implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, 
educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și 
ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim 
altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev.  

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. 

Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la desen, 
muzică, literatură, sportivi și nu numai. Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți 
reduce dezvoltarea copilului doar la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este 
necesar să ne aplecăm și spre alte forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, 
vizite şi excursii, concursuri școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să 
contribuie la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând 
creativitatea, dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături 
pozitive de caracter. 

Pentru mine și pentru elevii mei a fost al doilea an școlar fără săptămâna „Școala Altfel” și 
niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe care le desfășuram. A fost al doilea 
an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe și tot ce ne dorim în momentul de față este 
să revenim cât mai repede la acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu 
bănuiam niciodată cât de mult o să ne lipsească. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: „Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” Activitățile 
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extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe acestea, atunci 
când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTI 
-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI- 

 
 

Prof. înv. preșc. Spineanu Ana-Maria 
Grădinița cu P. P. „Lumea Copiilor” Tg Jiu 

 
 
 
Paştile sau Învierea Domnului este cea mai mare şi îmbucurătoare dintre toate sărbatorile de 

peste an, întâi pentru că în această zi Hristos a înviat din morţi, şi în al doilea rând pentru că ea cade 
întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când natura reînvie. 
Ciclul Sărbătorilor de Paşti începe cu Lăsatul Secului, urmat de 40 de zile de post. Odată cu sărbătorile 
de Paşti începe perioada de bucurie care durează 50 de zile si se sfârşeste cu sărbătoarea de Rusalii. 
În legătură cu originea cuvântului german Ostern (Paşti), au existat şi mai există şi astăzi diferite 
interpretări. Prima se referă la sărbătoarea primăverii, numită Ostarum, cea de-a doua denumire 
provine de la numele xeiţei germanice a primăverii, Ostra. O altă interpretare ar fi aceea legată de 
cuvântul Ost (est) ca punct cardinal de unde răsare soarele. 

Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor – Duminica Tomei, 
în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şaşe zile anul îmbătrâneşte, se 
degradează treptat („Săptămâna Patimilor”), pentru ca odată cu Învierea lui Iisus Hristos toate şi tot 
să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului primordial („Săptămâna 
Luminată”). 

Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii 
Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viață mai bună, lipsită de griji. 

Punctul de pornire în desfășurarea proiectelor cu această temă Pascală, l-a constituit curiozitatea 
copiilor de a afla cât mai multe despre Iisus și despre obiceiurile și tradițiile de Paști. 

Copiii iubesc această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci pentru latura laică - venirea 
iepurașului cu cadouri și de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în sufletele lor iubire 
pentru Dumnezeu și semeni. 

Implicarea copiilor în derularea acestor proiecte va conduce la conștientizarea faptului că 
tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe și putem urmări obiective precum: cunoaşterea 
obiceiurilor şi tradiţiilor creştineşti de Paşti, descrierea şi    identificarea elementelor religioase 
specifice sărbătorilor  Pascale; stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi 
obiceiurile de Paşte. 

Exemple de activități ce se pot desfășura cu preșcolarii în această perioadă:  
CENTRE DE INTERES 
- La Bibliotecă, preșcolarii pot citi imagini specifice Paștelui, să alcătuiască propoziții, să 

numere cuvintele și să despartă cuvinte în silabe, să decoreze coșul cu ouă, utilizând semnele grafice.  
- Jocul de masă – reconstituire de imagini, puzzle, domino, lotto.   
- La sectorul Artă, copiii pot să realizeze desene libere, specifice acestor sărbători pascale. Vor 

picta, modela și colora imagini de Paște, coșuri cu ouă, imagini reprezentative unor povestiri, legende 
despre Iisus, iepurași, etc. 

 - La  Construcții:  preșcolarii pot construi din cuburi de lemn, lego, rotodiscuri și alte materiale 
puse la dispoziția lor, diferite obiecte și machete legate de tema dezbătută, cu specific religios. 

ACTIVITĂȚI PRACTICE 
Aceste activități sunt preferate de către toți copiii, lucrând cu drag și cu plăcere, realizând o 

multitudine de obiecte, felicitări, lucrări practice, colaje, aplicații, tablouri, respectând tema dată 
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despre Paști. Exemple de lucrări pe care le- au realizat “Coș cu ouă”, “Încondeiem ouă roșii“, “Paște 
fericit!“, “Iepurașul de Paști “,  Surprizele iepurașului “, “La Paști! “ 

ACTIVITĂȚI ARTISTICO- PLASTICE. 
La această categorie de activități, copiii lucrează cu plăcere, pictând, desenând și colorând, liber 

sau în contur, pe fișe de lucru sau foi de desen, pe care se exprimă liber,așa cum doresc ei, manifestând 
creativitate și imaginație în desenele pe care le realizează sau picturile acestora. Modelajul, de 
asemenea, este o activitate care le dă posibilitatea celor mici să creeze fiecare după imaginația sa. 
Copiii au la dispoziție o gamă variată de material cu care să lucreze, plastilină, acuarele, pensule, 
creioane colorate, carioca, foi, cartoane albe / colorate , etc. 

În cadrul acestor activități am desfășurat acțiuni de pictarea ouălor din polistiren și decorarea 
acestora, așezându- le într- un coș - de asemenea-  am realizat din carton colorat la activitatea practică, 
pe care l- am așezat la centrul tematic alături de alte produse realizate în cadrul altor activități. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

792



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                                    

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
Prof. înv. preșcolar Spirea Daniela                                                                          

Grădinița Mănești - Dâmbovița 
 

 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 
individului.  

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, 
deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.  

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe 
un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și 
respectate. 

Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acorde lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. Ascultând, în cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri 
semnificative și necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo 
de toate acestea, părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în 
specialiștii din educația timpurie și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, 
asemănătoare cu ale lui.  

Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de grădiniță, asupra 
misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra expertizei personalului 
care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului. 

Este foarte important ca informațiile furnizate să fie clare, să reflecte deschidere și totodată să 
genereze siguranță și încredere.  
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În perioada educației timpurii copiii iau contact cu medii diferite și învață într-o varietate de 
locuri, acasă sau în instituția de educație timpurie, prin interacțiune cu adulții care-i înconjoară, părinți 
sau profesioniști, în serviciile de educație timpurie pe care le frecventează sau în grupurile de joacă. 
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TIPURI DE JOCURI DIDACTICE UTILIZATE                                                              

ÎN ACTIVITĂȚILE NONFORMALE 

 
SPIREA LOREDANA PETRUTA,                                                                               
G. P. P. FANTEZIA, COSTESTI 

 
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-

un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele caracteristice ale 
acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea 
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va inteprinde, rolul discret al dascălului şi renunţarea 
la evaluări.  

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

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

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

Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma 
într-o sursă educaţională. Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru 
lectura, pentru carte. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, 
comedii, participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite În 
legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea 
creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul 
variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  
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Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin 
conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, preocuparea 
intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului clasei și 
transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. Jocul de rol este metoda cea mai des utilizată.  

Perioada de pregătirii a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, 
impulsionează în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare 6 copil 
trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, să 
știe că și datorită lui serbarea a avut succes. Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita serbării, 
contactul cu publicul trezește în sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot ce are mai 
bun.  

E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat 
extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii. Întregul lanț de 
activități desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie la 
formarea și educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. Punerea în 
scenă a serbărilor aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la socializarea 
copiilor de la o vârstă fragedă.  

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvolatrea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. 
Excursia este cea care îl relexează pe elev, îi prilejuiește însușirea unor experiențe sociale importante, 
dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare, fie de mică sau de 
mare anvergură, trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i descurajeze pe 
dascăli în organizarea unor astfel de activități extrașcolare.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs. Activitățile 
extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă simțul practic, 
operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform naturii sale. 
Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților de 
comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos.  

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să 
se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”).  

Tipurile de activități extrașcolare care abordează elemente de joc/josir sunt : proiectele 
educaționale de parteneriat local, județean, national, international; excursiile școlare, concursurile 
școlare, taberele școlare și taberele de tip team-building. Jocul este considerat o formă şi o metodă 
important în astfel de momente. Prezentăm câteva metode de educație non-formală - jocuri, care pot 
fi utilizate în medii care presupun bariere în comunicare. Jocurile sunt sugerate și de Proiectul 
,,Metode NonFormale pentru depăşirea barierelor lingvistice” , realizat cu sprijinul Programului 
Tineret în Acțiune al Uniunii Europene, de voluntari fără frontiere - Centrul de Asistenta pentru 
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Dezvoltarea Durabila a Resurselor Umane. Jocurile/ activitățile pe care le descriem sunt inspirate din 
manuale, T-kituri, culegeri, proiecte ale diverselor asociații sau organizații din România sau din 
Europa, se vor regăsi și jocuri/activități care vor fi puse pentru prima oară în practică.  Depășirea 
barierelor de comunicare este obiectivul principal al jocurilor propuse mai jos. Unul dintre 
instrumentele cele mai folosite în educația non-formală și informală este jocul. Există manuale care 
descriu jocul ca o metoda pedagogica și ca unul dintre principalele instrumente ce sprijina dezvoltarea 
psiho-motorie a copiilor și tinerilor.  

În acord cu acestea și adăugând structura și principiile educației non-formale/informale, 
propunem jocuri care ne pot fi de folos atunci când întâmpinăm bariere de comunicare, în principal 
bariere lingvistice. Jocurile pot fi folosite în aceeași măsură de educatori, învățători, profesori cât și 
de lucrători de tineret, animatori socio-educativi, voluntari, lideri de grup. Jocurile încurajează 
utilizatorii să fie creativi și să adapteze conținutul la circumstantele propriei lor experiențe.  

Capacitatea cititorului de a folosi jocurile în contextul potrivit va duce la înțelegerea și utilizarea 
lor corespunzătoare.  

Activitățile propuse trebuie realizate în concordanță cu grupul țintă și trebuie să țină cont de:  

❖ caracteristicile socio-psiho-motorii ale grupului cu care se lucrează;  

❖ condițiile de spațiu;  

❖ momentele zilei;  

❖ resurse disponibile.  

În functie de caracteristicile socio-psiho-motorii:  

◊ activități grupate în funcție de vârsta participanților;  

◊ activități pentru participanți cu dizabilitati ( mentale, motorii etc.)  

◊ activități în funcție de numărul copiilor din grup.  

În funcție de momentele unei zile:  

◊ activități matinale: jocuri de dinamizare, activități creative (desen, pictura, goblen, ghicitori, 
modelaj, gătit, teatru de păpuși etc.),  

◊ activități de amiază: competiții sportive, jocuri mari (ancheta, Eco, olimpiadă etc.)  

◊ activități de seară: sarade, karaoke, jocuri de cărți, seri tematice ( seara cabaret, Ev Mediu, 
Disney, disco etc.)  

În funcție de condițiile de spațiu:  

◊ de interior – desfășurate într-o sală închisă amenajată și cu dimensiuni care să corespundă 
numarului de copii pe care îi avem în grup; 

 ◊ de exterior – desfășurate în aer liber (în curte, în pădure, pe terenul de sport etc.). 

 Educația nonformală, în opinia lui Constantin Cucoș, „răspunde adecvat la necesitățile 
concrete de acțiune, oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de cunoștințe din practică, 
facilitează contactul cu cunoștințe plecând de la nevoile resimțite de educați și demitizează funcția de 
predare”, iar față de educația formală există o relație  de complementaritate atât sub aspectul 
conținuturilor învățării cât și sub aspectul formelor și modalităților de realizare a procesului 
instructiv-educativ. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                         
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

 
SPIRIDON IONELA ANIȘOARA                                                                           

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂBULENI 

 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Ce ar putea fi mai natural decât 

includerea activităților extracurriculare de divertisment, sportive, artistice sau tehnico-aplicative în 
educația elevilor? Printre altele, destinate relaxării elevilor, activitățile extracurri-culare  reprezintă, 
de asemenea, instrumente sociale reale, care contribuie la o mai bună integrare a acestora in societate. 
Participarea la un atelier cultural-artistic sau participarea la activități colective fizice sau tehnico-
aplicative este cea mai bună modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu 
colegii de clasă sau din alte școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul că, 
dacă elevii participă pe deplin la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai 
motivați să studieze. Pentru mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i 
sociabili și responsabili. 

Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de zi 
cu zi a elevilor.Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 
perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 
sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 
publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 
elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare. Cercetările recente arată importanța 
activităților extrașcolare, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor 
educaționale și motivația copilului. 

În prezent, tot mai mulți tineri participă la activități sportive, culturale sau de agrement 
extrașcolare. Școala este încă locul favorit pentru ca studenții să practice activități socio-culturale, 
cum ar fi cluburi de șah sau poezie și literatură, teatru, robotică etc..În plus, activitățile sportive sunt 
una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de mulți elevi. Sportul stimulează creierul 
și dezvoltă dinamism și reacție sporită la copii. Specialiștii subliniază importanța practicării sportului, 
menționând că activitatea fizică poate îmbunătăți concentrarea elevilor. 

Părinții ar trebui să încurajeze și să încurajeze copiii să se angajeze în activități extrașcolare. În 
funcție de școală, aceste activități pot fi gratuite sau plătite, organizate de personalul școlii, de 
asociația părinților sau chiar de o altă organizație, cum ar fi o organizație nonprofit. Pentru a beneficia 
elevul, este important ca activitatea extracurriculară să fie plăcută. Copilul sau adolescentul trebuie 
să aibă libertatea de alegere, iar părinții săi îi pot ajuta, bineînțeles, săși stabilească preferințele 
vorbind cu el. 

Un alt mod de a ajuta elevii să profite la maximum de activitățile lor extrașcolare este 
organizarea de cursuri deschise și prezentări de activități. În acest fel, aceștia pot obține o idee mai 
bună despre ceea ce se află în spatele numelui dat activității, despre resursele educaționale oferite. 

Pe baza participării voluntare, scopul principal al activităților extracurriculare este acela de a 
oferi un moment plăcut elevilor interesați. Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a 
intereselor personale, școlile oferă o gamă variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova 
împlinirea tuturor, aceste activități trebuie să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau 
abilitățile copiilor și adolescenților. 

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare 
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școlară și socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, 
evidențierea și dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. 

Beneficiile activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se 
depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități 
sociale care le vor sluji toată viața. Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să 
vadă ochii părinților săi strălucind și să simtă că sunt mândri de el. Participarea la activitățile 
extracuriculare nu este totuși fără provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități este adesea 
limitat și uneori bazat pe criterii de performanță care pot descuraja unii elevi.  

În plus, școala poate să nu poată oferi o gamă largă de activități care să satisfacă gusturile și 
interesele unei mari majorități a elevilor. Înscrierea pentru anumite activități implică uneori taxe, ceea 
ce limitează și accesibilitatea. Participarea sănătoasă la activitățile extracuriculare nu este totuși fără 
provocări. Pe de o parte, accesul la aceste activități este adesea limitat și uneori bazat pe criterii de 
performanță care pot descuraja unii tineri. În plus, școala poate să nu poată oferi o gamă largă de 
activități care să satisfacă gusturile și interesele unei mari majorități a studenților. Înregistrarea pentru 
anumite activități implică uneori taxe, ceea ce limitează și accesibilitatea. Participarea la activități 
extrașcolare este adesea menționată ca o strategie eficientă de combatere a părăsirii timpurii a școlii. 

De ce participarea la activitățile extracurriculare este atât de benefică pentru adaptarea 
educațională și socială a tinerilor? Au fost identificate mai multe dimensiuni ale acestor activități. În 
primul rând, participarea este de obicei voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile bazate pe 
propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de școală. 
Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală.  

Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de 
exemplu, simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel 
interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru 
activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul 
acestora. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
• Bruner, J.S.- Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București, 1970 
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Activităţile extracurriculare în era digital 

 
Stamatoiu Anca                                                                                                                     

Şcoala Gimnazială Slătioara, Vâlcea 

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

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

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de modul in care copilul este pregătit pentru 
noile provocari ale societăţii, plecându-se de la un anumit bagaj ereditar, dezvoltat într-un cadru 
familial prielnic şi completându-se cu noile cerinţe educaţionale. În acest triunghi, ereditate,familie 
şi educaţie, şcoala are misiunea de a forma copiii sub toate aspectele: psihointelectual, fizic si 
socioafectiv. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominata de mass media si ne 
referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional si mai presus 
de toate slabi dezvoltaţi intelectual.  

Se ştie ca începand de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natură.Şcoala continuă învăţarea prin 
activităţile extracurriculare. Acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptiudinilor micilor şcolari, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
liber. Având un caracter atractiv, elevii participă cu bucurie şi dăruire, într-un mediu plăcut, la asfel 
de activităţi. 

În noul context provocat de pandemia provocată de Coronavirus s-a pus problema cum vom 
organiza activităţile extracurriculare.Tradiţional organizam serbări şcolare, excursii, vizionarea unor 
filme la cinematograf,drumeţii, concursuri şcolare şi parteneriate.Serbarea şcolară este o activitate 
extracurriculară tradiţională care permite exprimarea activă a tuturoe elevilor dintr+o clasă, 
transformându+i în mici actori, contribuind, fiecare în felul său, la reuşita unui moment atristic. Are 
rol în dezvoltarea libertăţii de exprimare, de creaşie,în stimularea imaginaţiei. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, şcolarii îsi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste faţa  natura, faţa de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în 
natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie.  

Plimbările prin parc din anotimpul toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau 
de plecare, frumuseţea deosebită a acestui anotimp le vor rămane ţn suflet celor mici, creandu-le 
emoţii estetice. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Trebuie să oferim în mod gradat, în acord 
cu particularităţile de vârsta, cunoştinte ştiintifice, să organizam activităti educative privind protejarea 
mediului înconjurator: curătarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

Vizionarile şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care 
copilul face cunoştintă cu lumea minunată a artei.  
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Deşi aceasta forma de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum si în faptul ca apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuţii pregatite în prealabil, pe lânga faptul ca realizează completarea unor aspecte 
educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 
picture, etc. 

Toate acestea se pot transforma în activitaţi on line.Serbarile pot fi transformate cu programe 
special în colaje de poezii şi cîntece, excursiile pot devenii tururi vituale, vizitând mueee şi locuri pe 
care în realitate nu pot fi văzute decât cu un support financiar foarte mare. 

Vă propun câteva resurse pe care le puteți utiliza pentru astfel de activități: 

• Pentru comunicare on-line: http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php 
• Pentru un moment de sport: https://youtu.be/zxFiZPgss-8 
• Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti 
• Pentru jocuri educaționale on-line, pentru copii cu vârsta între 2-10 ani: 

https://gcompris.net/index-ro.html 
• Pentru expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul telefonului 

mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr 
• Pentru vizitarea unor muzee din țară și 

străinătate: https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt 
• Pentru învățarea programării prin joc: https://studio.code.org/courses 
• Pentru combinarea artelor cu programarea: https://gym.pencilcode.net/ 
• Pentru teatru on-line: http://www.operacomica.ro/, https://tinyurl.com/ujlm7ah 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 
prescolar, 3-4/2006,  

2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Învățarea online-pro și contra 
 
 

prof. Niculina Stan 
Colegiul Național   „Grigore Moisil” Urziceni, Ialomița 

 
 

 
Criza COVID-19 a forțat sistemele educaționale din întreaga lume să găsească alternative la 

instruirea față în față, predarea și învățarea online fiind utilizate de profesori și elevi la o scară fără 
precedent. Deoarece închiderea școlilor - fie totală, fie locală - poate fi necesară din nou în viitor 
pentru a răspunde la noile valuri ale infecției cu covid, până când  viitoarele vaccinuri să-și arate 
beneficiile, este de o importanță extremă pentru guvernele tuturor țărilor să identifice care politici pot 
maximiza învățarea online. Întrucât părinții și profesorii joacă un rol fundamental în sprijinirea 
elevilor pentru a dezvolta aceste atitudini cruciale, în special în situația actuală, ar trebui concepute 
politici orientate cu scopul de a reduce povara asupra părinților elevilor de la clasele mici și de a ajuta 
profesorii și școlile să profite la maximum de învățarea digitală. 

Având în vedere alternativa lipsei școlii, școlarizarea online a fost și este un instrument esențial 
pentru susținerea dezvoltării competențelor în timpul închiderii școlii. Dezvoltarea unor atitudini 
puternice față de învățare poate ajuta elevii să depășească unele dintre potențialele provocări pe care 
le prezintă învățarea online, cum ar fi, de exemplu, să rămână concentrat în timpul cursurilor online 
sau să mențină o motivație suficientă. Ele sunt, de asemenea, cruciale în sprijinirea elevilor care 
utilizează în mod eficient Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) și pentru a profita la 
maximum de noile tehnologii pentru învățare. Atitudinile pozitive față de învățare, adaptarea la noile 
cerințe și motivația intrinsecă de a învăța joacă un rol important în îmbunătățirea performanței la 
școală în general, dar pot fi deosebit de importante în cazul în care învățarea online continuă. 

Diferitele forme de sprijin din partea familiilor și profesorilor, inclusiv sprijinul emoțional al 
părinților și entuziasmul profesorilor, sunt considerate importante pentru dezvoltarea atitudinilor 
pozitive față de învățare și pot asigura că elevii dobândesc atitudini și dispoziții care le pot mări 
capacitatea de a profita la maximum de oportunități de învățare online. Cu toate acestea, unele familii 
și profesori nu pot oferi un astfel de sprijin - în special în timpul crizei COVID-19 - din cauza lipsei 
de timp, a pregătirii, a abilităților digitale insuficiente sau a lipsei de orientări curriculare. 

 
Viitorul învățării cum va fi afectat? 
 
În timp ce unii cred că trecerea neplanificată și rapidă la învățarea online - fără o pregătire 

prealabilă sau o pregătire insuficientă - va avea rezultate slabe în procesul educațional, alții cred că 
va apărea un nou model hibrid de educație cu beneficii semnificative, iar integrarea tehnologiei 
informației în educație va fi accelerată și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă 
integrantă a educației școlare. Mulți susțin deja beneficiile spunând că prin schimbarea modului de 
predare avem posibilitatea de a ajunge la elevi mult mai eficient prin grupuri de chat, întâlniri video, 
de asemenea prin partajarea documentelor, în timpul acestei pandemii. Unii elevi consideră că este 
mai ușor să comunice pe Zoom și Meet cu profesorii chiar și după coronavirus, iar învățarea 
tradițională offline și e-learning-ul pot merge mână cu mână.  

 
Învățarea online este la fel de eficientă? 
 
Pentru cei care au acces la tehnologia potrivită, există dovezi că învățarea online poate fi mai 

eficientă în mai multe moduri. Unele cercetări arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai mult 
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material atunci când învață online, comparativ cu doar 8-10% într-o clasă. Acest lucru se datorează 
în principal elevilor care pot învăța mai repede online deoarece învățarea electronică necesită cu 40-
60% mai puțin timp pentru a învăța decât într-o sală de clasă tradițională, întrucât elevii pot învăța în 
ritmul lor, revenind înapoi și recitind, sărind sau mergând mai repede prin anumite noțiuni la alegere. 

Cu toate acestea, eficacitatea învățării online variază în funcție de grupele de vârstă. De-a lungul 
unei perioade de timp, s-a observat că integrarea inteligentă a jocurilor a demonstrat o implicare mai 
mare și o motivație crescută față de învățare, în special în rândul elevilor mai mici, făcându-i să se 
îndrăgostească cu adevărat de învățare. 

Este clar că această pandemie a perturbat cu totul sistemele educaționale prin modul în care 
școlile continuă să se concentreze pe abilitățile tradiționale și pe metodele de învățare utilizate înainte 
de pandemie, mai degrabă decât pe abilități precum gândirea critică și adaptabilitatea, care vor fi mai 
importante pentru succesul viitorului. Ar putea trece la învățarea online să fie catalizatorul pentru a 
crea o nouă metodă mai eficientă de educare a elevilor? În timp ce unii își fac griji că natura grăbită 
a tranziției online ar fi putut împiedica acest obiectiv, alții intenționează ca e-learningul să facă parte 
din „noul lor normal”, după ce au experimentat beneficiile direct.  

Ceea ce a fost clarificat prin această pandemie este importanța diseminării cunoștințelor și a 
cursurilor de pregătire în domeniul Tehnologia Informației și Comunicațiilor indiferent de disciplina 
de predare a fiecărui profesor. Dacă tehnologia de învățare online poate juca un rol determinant, aici 
revine tuturor să explorăm întregul său potențial. 

 
 
Bibliografie: 
 
https://www.oecd.org 
http://eduperformance.ro  
https://www.logiscool.com/ro 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 
 
 

Educatoare, STAN ILEANA                                                                                      
Gradinita de la Scoala Gimnaziala O. C. TASLAUANU,                                               

Com. BILBOR, Jud. HARGHITA 

 
“Ca educatori si cercetatori in campul educatiei, trebuie sa privim spre viitor!” Ciprian Ceobanu 

Educatia reprezinta un ansamblu de metode si de masuri sistematice si organizate ce au drept 
scop formarea si dezvoltarea individului prin insusirea continuturilor intelectuale, morale, fizice 
specifice unei societati si culturi. 

Activitatile se pot desfasura formal, informal sau nonformal. 
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

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

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau 
forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament din comuna;  
- excursii; 
- plimbări în aer liber; 
- vizită la diferite muzee: 
- serbari cu diferite ocazii: 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea 

şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor 
momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

- Ziua de 8 Martie,1 Iunie Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie,etc 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 

la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 
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La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice 
copil de vârstă ante sau preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă conduitelor lor multă 
flexibilitate şi mai ales le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de 
dezvoltare psihică.  

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei 
factori implicaţi în actul educaţional: 

preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 
grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi 

determină să o îndrăgească.  
În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date,, învaţă să înveţe’’. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

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

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

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

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

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

Educatia online si predarea la distanta presupune evolutia rolului profesorului si activitatii sale, 
imbogatind arta pedagogica si interactiunea profesor-elev. 

 
 

  

805



 
 

ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 
 

Ed. Stan Laura Marieta 
Grădinița Voinicel, Toplița 

 
 

 

Cea mai minunată epocă din viața omului este copilăria. Copilăria este destinată descoperirii 
frumosului din viața înconjuratoare și din opere de artă. Pentru integrarea în societate copilul 
preșcolar are nevoie, ca pe lângă activitățile de învățare, și de activități extrașcolare. Acestea sunt 
atractive, complementare, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu 
plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei. 

Odată cu închiderea scolilor si gradinitelor din cauza pandemiei COVID-19, parintii si-au 
asumat mai multa responsabilitate pentru invatarea si dezvoltarea copiilor, iar pentru multi, acesta a 
fost o sursa majora de stres. Pandemia si provocarile invatarii de acasa au afectat atat copiii, cat mai 
ales parintii, care se bazau pe activitatile scolare si extrascolare pentru a mentine copiii ocupati.  

Activitățile extrașcolare se pot desfășura ca activitati in aer liber in apropierea locuintei si 
permit mentinerea distantei de aproximativ 2 metri intre noi si alte persoane care prezinta un risc mai 
mic de raspandire a noului coronavirus decat activitatile interioare.  

 Jocul ca activitate de bază 
Jocul poate avea beneficii reale si masurabile atat pentru copii, cat si pentru parinti, deoarece 

jocul alimenteaza relatiile stabile si conexiunile de care copiii au nevoie pentru a se dezvolta. Si atunci 
cand parintii si copiii experimenteaza bucuria si comunicarea impartasita prin joc, ceea ce cercetatorii 
numesc „armonie”, bazata pe interactiuni blande, respect si intelegere, armonioase de intoarcere sau 
„servire si intoarcere” – reactiile lor la stres sunt mult mai bine controlate si gestionate. 

cunostinte si interes mai puternice pentru stiintele exacte, cum este matematica. In plus, copiii 
care ajung sa exploreze si sa interactioneze cu multe obiecte din viata de zi cu zi tind sa invete mai 
multe cuvinte.  

 Jocul incurajeaza dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copilului 
Atunci cand copiii au de ales in activitatile lor de joaca, ei pot dezvolta abilitati importante, 

cum ar fi gestionarea frustrarii lor. Mentinerea concentrarii pe o activitate este, de asemenea, o 
abilitate si una pe care copiii o dezvolta prin activitati practice. Exista numeroase cercetari in domeniu 
care arata ca micutii sunt mai susceptibili sa se implice intr-o activitate pe care ei o aleg si pe care o 
percep ca pe o joaca. 

Jocul imaginar, care implica personaje si diferite teme fictive, poate fi deosebit de important 
pentru dezvoltarea abilitatilor sociale, atentiei si abilitatile copiilor de a constientiza gandurile si 
sentimentele altora. 

 Activitati de invatare prin joc pentru parinti si copii 
În aer liber: 
• Plimbare cu bicicleta cu scopul de a gasi anumite numere sau litere pe indicatoare 

• Plimbare in parc sau la padure, numarand sau numind busteni, insecte, pasari sau stanci mari 

• Trasarea unei harti a strazilor din apropiere pe nisip, in parc sau la plaja. Puteti recrea trasee 
catre locurile preferate 

806



• Organizarea unei excursii cu cortul in propria curte sau pe balcon 
În interior:  
• Crearea unei parade de jucarii sau organizarea unei petreceri tematice cu ajutorul unei 

selectii de jucarii si blocuri de construit 

• Puzzle-urile - dezvolta abilitatile sociale, de lectura, logica, rabdare in a-si astepta randul 

• Ghicitorile, cartile pline cu obiecte ascunse si cititul cu voce. Citirea cu voce tare este 
benefica pentru copiii mici si copiii mari. 

• Descoperirea si dezvoltarea diferitelor pasiuni ale copilului: sa invete cum sa coasa, sa 
sculpteze, sa proiecteze un joc sau sa construiasca o lume Lego 

• Tururile virtuale la muzeu 

• Gimnastica si mini-antrenamente distractive la care participa toata familia 

• Gatitul in familie sau concursurile de gatit intre parinti si copii sau intre frati 

• Petrecerile in pijama in familie sau online 
 Activitatile in aer liber  
 Activitati in aer liber cu risc redus de imbolnavire: 

Plimbari in parc sau prin cartier.                                                                                                                          
Drumetii                                                                                                                                                                                               
Ciclism 

 Activitati sociale in aer liber cu risc redus de imbolnavire: 
• Picnicurile.  
Impachetati mancare de acasa sau comandati ceva de la restaurantul preferat 
• Reuniunile restranse cu prietenii.  
Mentineti distantarea sociala si evitati imbratisarile si strangerile de mana. In cazul copiilor, 

incurajati activitatile care nu necesita un contact strans, cum ar fi desenatul cu creta pe trotuar, jocurile 
cu mingea, plimbarile cu bicicleta. 

 Activitati in aer liber cu risc redus pana la moderat de imbolnavire: 
• Mersul la terasa. Masa in aer liber poate fi sigura la restaurantele neaglomerate, unde 

mesele sunt distantate in mod corespunzator. Purtati o masca atunci cand nu mancati sau beti. 
• Campingul. Daca intrati in contact numai cu persoanele cu care locuiti, campingul este 

considerat o activitate cu risc redus.. 
 Activitati in aer liber cu risc ridicat de imbolnavire: 
• Adunarile si evenimentele cu multe persoane, in care este dificil sa mentii o distanta de 2 

metri fata de alte persoane. Cu cat aceste evenimente (nunti, botezuri, festivaluri), sunt mai lungi si 
mai numeroase, cu atat riscul de imbolnavire este mai mare. 

• Taberele. Activitatile desfasurate in tabere sunt considerate cu risc ridicat de imbolnavire 
deoarece presupun reuniuni mari de persoane din diverse zone ale tarii. Riscul poate fi redus daca in 
aceeasi tabara merg persoane din aceeasi zona, nu se impartasesc obiecte, se poarta mastile de 
protectie si se mentine distanta de minimum 2 metri intre persoane. 

• Locurile de joaca. Numeroasele suprafete atinse frecvent in locurile de joaca faciliteaza 
transmiterea virusului care provoaca COVID-19. 

i
 https://www.gradinita-cuvioasaparascheva.ro/2020/05/18/locul-si-rolul-activitatilor-extracurriculare-in-educatia-

copiilor/ 

ii https://edict.ro/scoala-in-pandemie-cum-ne-afecteaza-lipsa-activitatilor-extrascolare-cu-participare-directa/ 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE,                                                          
ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșc. - Stan Lidia                                                                                        
Grădinița cu P. P. nr. 11                                                                                             

Structură- Grădinița cu P. N. nr. 58 - Brăila 
 

Paştele reprezintă sărbătoarea Învierii lui Iisus Christos. Începutul acestei sărbători e văzut chiar 
în Cina cea de Taină, pâinea şi vinul simbolizând sacrificiul trupului şi al sângelui, ca preţ al 
răscumpărării. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbătorii e marcat o dată cu postul de şapte săptămâni. 

În cadrul activităților din grădiniță, am planificat teme care reprezintă frumusetea acestei 
sărbători, pentru ca toți copiii să-i înțeleagă semnificația, pentru a putea trăi cât mai intens momentul. 

Astfel, am citit povestiri despre Domnul Iisus, despre răstignirea Lui, despre chinurile suferite, 
despre indemnul de a crede în Dumnezeu. 

In altă activitate am învațat poezia “Ruga Maicii Domnului”, explicând copiilor cum și natura 
încerca să-i aline durerea Maicii Sfinte. 

Copiii au putut viziona filme educative, pe Youtube, despre obiceiul de a merge la biserică 
pentru a se împărtăși,de a vopsi ouă roșii, de a pregăti cozonaci,  de a lua lumină în noaptea de înviere, 
de a împărți și altora din ceea ce avem, pentru a demonstra că suntem buni, darnici, milostivi. 

La nivelul grupei, copiii au realizat felicitări cu urarea “Paște fericit!”, unde au colorat” 
Cosulețe cu ouă colorate, iepurași și flori”. Felicitările le vor oferi celor dragi. 

De asemenea, copiii au realizat un ornament pentru Paște, dintr-un ou incondeiat cu diferite 
elemente naționale și florale și dintr-un suport din carton pe care au aplicat hârtie verde realizând 
astfel iarba. 

Tot în această perioadă au pregătit cozonaci din aluat, în seturile de crăticioare de la trusa 
gospodinelor, fiind foarte mândri de rezultatul muncii lor. 

Pentru a respecta tradițiile acestei sărbători, am mers cu copiii la biserică pentru a se împărtăși 
cu Sfintele Taine, ca să crească sănătoși și pentru a fi feriți de rele. 

Copiii au păstrat distanța în Sfântul locaș, au ținut câte o lumânare în mână și au primit cu 
bucurie Sfânta Împărtășanie. 
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Se spune că acei care ciocnesc ouă roşii în ziua de Paşte se vor întâlni şi pe lumea cealaltă. De 
aceea copiii au fost învățați cum să ciocnească ouăle și ce trebuie spus în acel moment, respectiv 
“Hristos a înviat!” și “Adevărat a înviat!” 

În alte momente ale zilei am organizat jocuri distractive cu oușoare, cum ar fi: ”Oul în lingură”, 
“Iepurașul culege ouă colorate”, “Cursa iepurașilor”-transport de coșulețe cu ouă. 

Toate aceste activități le-am putut planifica și desfășura deoarece fiind vacanță, părinții au 
depus cereri pentru a continua activitățile, cu prezență fizică, în cadrul grădinitei. 

Activitățile au avut succes, au fost plăcute de copii, iar pe parcursul unei săptămâni au plecat în 
fiecare zi cu o lucrare realizată pentru marea sărbătoare a creștinilor, sărbătoarea de Paște. 
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Importanța realizării unei conexiuni între părinți și cadre didactice 

 

Grădinița Albă ca Zăpada Năvodari 
Prof. înv. preșcolar Stan Livia 

 
 

“Un permanent exemplu luminos de viață regulată trebuie să-l dea părinții, tutorii, învățătorii 
și colegii de școală” (Comenius, J.A., 1970, p. 111). 

Încă de anul trecut, sistemul educațional din România a intrat oarecum în impas căci a fost 
nevoit să se adapteze la ceva ce nu a putut fi prezis de către nimeni, atât cadrele didactice, părinții dar 
și copiii au fost nevoiți să treacă prin multe schimbări și să ajungă la o formă de adaptare a noilor 
vremuri atât de tulburi. Pe toate ramurile societății, la nivel mondial, oamenii au fost puși în fața unei 
situații care i-a forțat oarecum să privească cum unele lucruri atât de banale odinioară au devenit atât 
de greu de realizat. Tot ceea ce părea de neclintit a devenit instabil.  

Întregul proces de învățământ a avut de suferit de pe urma acestor impedimente, restricții dar și 
lipsuri cauzate de această criză la nivel mondial. Din punct de vedere temporal am putea spune cu 
siguranță că în anul 2020 toți participanții ai acestui proces instructiv-educativ au fost puși la încercare 
și au fost nevoiți să se adapteze noilor vremuri cu scopul de a păstra o oarecare normalitate. 

Întreaga concepție privind unele stiluri de predare, învățare sau evaluare a fost regândită astfel 
încât copiii au putut beneficia de învățarea în mediul online nereușind să se mai realizeze acea 
conexiune din clasă între cadrul didactic și elevii săi.  Cu toate acestea însă, aș putea adăuga faptul că 
deși sunt un cadru didactic aflat la început de drum, am fost destul de uimită de cât de repede am găsit 
resursele și strategiile necesare de adaptare la acest nivel de învățare în mediul online. 

La nivel preșcolar nevoile copiilor sunt cu siguranță mult mai mari decât ale unui elev de 
gimnaziu să spunem, aceștia neputând să se descurce singuri cu dispozitivele și au în permanență 
nevoie de sprijin din partea părinților în realizarea anumitor activități.  

Am reușit să realizez în mediul online activități de învățare planificate atent mai ales din punct 
de vedere al resurselor de timp dar și umane. Fiecare minut a fost foarte atent planificat anterior dar 
și numărul de copii cu care se putea lucra într-un anumit interval astfel încât ei să poată rămâne captați 
și lecția să fie cât mai atractivă și interactivă. 

Ceea ce ține de cadrul didactic, proiectarea unei lecții, a necesitat un volum mai mare de timp 
și de muncă. Tot ceea ce am reușit să pregătesc a fost însoțit de suport vizual (imagini, filmulețe, 
suport audio). Au fost foarte utile prezentările Power Point dar și documentele care au fost însoțite de 
sugestii și explicații care urmau a fi utilizate de către părinți în sprijinul preșcolarilor. Până și 
experimentele au fost realizate sub formă de filmuleț. Părinții au devenit ajutoare și pentru a veni în 
sprijinul copiilor, au realizat și acasă aceste experimente. Unul dintre cele mai frumoase experimente 
a fost chiar cel cu nonculorile și culorile primare (recipiente cu apă și guașă). Numai experimentând 
la nivelul vârstei lor se poate realiza o retenție solidă. Părinții au dat dovadă de implicare dar și 
colaborare astfel atât ei cât și profesorii au putut vedea cât de importantă este legătura formată între 
ei în folosul principalilor benefiari ai acestui proces instructiv-educativ, elevii. Profesorul nu a mai 
putut interacționa cu elevii săi în cadrul climatului de învățare din cadrul unei săli de grupă sau a unei 
clase așa că mediul de acasă s-a transformat rapid într-un mediu de învățare.  

La nivel cognitiv, atitudinea față de învățare a unui elev poate fi influențată în mod pozitiv cu 
ajutorul părintelui care constant comunică cu profesorul în vederea identificării unor nevoi și 
particularități ale acestuia. O astfel de conexiune stabilă și durabilă, dar mai ales fructuoasă nu se 
poate realiza decât cu ajutorul unei comunicări eficiente clădindu-se astfel o relație care nu va aduce 
decât beneficii pe termen lung pentru toți cei implicați. 
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Numai cu ajutorul părinților, profesorul a putut “observa” ce se întâmplă exact cu elevul său. 
Pe fiecare temă a săptămânii am încercat să aduc cât mai multe resurse care să poată fi utilizate cu 
succes și de către părinte căci ei au facilitat acest transfer de informații și materiale necesare unei 
consolidări eficiente a tuturor conținuturilor.  

Nu putem însă să omitem faptul că deși atât cadrele didactice cât și părinții au făcut eforturi 
enorme pentru binele copiilor unele lucruri nu au putut fi adaptate, componenta de socializare nu 
poate fi înlocuită și nici transpusă printr-un ecran.  

În concluzie, deși am trecut și încă trecem printr-o perioadă destul de dificilă, aceasta nu a reușit 
decât ne arate cât de puternici suntem, nu individual ci împreună.  

 
 
Bibliografie: 
 
 Comenius, J.A. (1970), Didactica Magna, Ed. Didactică și Pedagogică, București.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. înv. preșcolar: Stan Nicoleta                                                                               

Gradinița cu Program Prelungit „Voinicel”, Călărași 

 
Cuvantul „extrașcolar” reprezintă organizarea unor activități ce se desfășoară în afara 

programului și al instituției de învățământ. 

Activitățile extrașcolare pot fi categorizate astfel: 

1. Activități desfășurate în afara clasei- ce constau în jocuri și concursuri, serbări școlare, 
șezători literare, cercuri pe tipuri de activități, întâlniri cu personalități ale culturii, artei, științei, etc. 

2. Activități extrașcolare -excursii și vizite didactice, vizionări de spectacole, filme tematice, 
tabere școlare, emisiuni radio și TV. 

Activitățile enumarate mai sus „îmbracă” forma activităților complementare/extradidactice, 
care se pot desfășura sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt inlcuse în programa școlară sau în 
planul de învățământ. Aceste tipuri de activități au un impact major asupra dezvoltării armonioase a 
personalității copilului, datorită influențelor pozitive aduse de varietatea acțiunilor în care este 
implicat copilul. 

Activitățile extrașcolare înfățișează o serie de particularități, precum: 

- participarea copiilor este opțională și poate fi coordonata de educatoarea doar în anumite 
momente. 

- conținutul activităților este selectat în funșie de nevoile si de dorințele copiilor,de condițiile 
pe care le impune pentru realizare acestora dar poate fi ales și din paleta ofertelor evidenșiate de alte 
institușii școlare. 

- Formele de organizare sunt stabilite în funcție de circumstanțele în care se desfășoară, drept 
urmare sunt flexibile pentru a stimula dezvoltarea creativității și inițiativei a copiilor. 

- evaluarea rezultatelor și a implicării copiilor în activitate se va realiza prin intermediul 
aprecierilor. 

Începând cu martie 2019, activitatea școlară și extrașcolara a suferit o serie de modificări din 
cauza pandemiei.Având în vedere restricțiile pe care le impune această situație pandemică, cadrele 
didactice s-au văzut nevoite sa se reinventeze în organizarea tututor activităților care contribuie la 
dezvoltarea copilului. 

Unul dintre partenerii parincipali în realizarea acestor activități, au fost părinții preșcolarilor, 
care au realizat diverse acțiuni din locuințele lor, cu puținele materiale pe care le avea la dispoziție, 
astfel încat aceste momente au demonstrat creativitatea a copiilor, a părinților, a educatoarei dar și 
capacitatea acestora de adaptabilitate la situațiile noi survenite. 

În tot acest timp, au fost organizate, serbări școlare online, în care copiii fie au cântat în direct, 
fie s-au filmat și pentru a pastra o amintire din toată această experiența, la sfârșitul activității a fost 
realizat un colaj pe care l-am încărcat pe clasa virtuala pe care o avem. 
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Mai mult de atât, cu respectarea tuturor restricțiilor, în anotimpul rece, la invitația Primăriei, 
am organizat în apropierea Crăciunului un program de colindat, in aer liber, unde copiii au purtat 
mască și au fost grupași câte cinci, dar în ciuda acestei situații deloc prietenoasă, preșcolarii au 
manifestat bucurie pentru ca s-au revăzut și pentru darurile primite de la Mos Craciun. 

Sărbătoarea mărțișorului am sarbătorit-o într-un mod aparte, alegând să organizăm un atelier 
de creație, în care copiii au confecționat sub îndrumarea educatoarei un aranjament cu flori din săpun 
(materialele au fost suportate financiar de câtre părinți), iar banuții strânși au fost donați unei fetițe 
diagnosticată cu tumoare canceroasă. 

Paștele din anul 2021 ne-a găsit pe toți acasă, cu o energie și un optimism mai bun decăt cel din 
anul precedent, iar copiii, au vizionat o poveste cu specific pascal au vopsit ouă, le-au decorat, iar 
toate creațiile lor le-au postat pe Classroom. 

Dincolo de toate aceste activități importante din punct de vedere al sărbătorilor, au fost 
desfășurate și activitați sportive în curtea grădiniței, am colaborat cu diverse grădinițe în desfășurarea 
unui parteneriat de sport care se desfășoară online, grupele implicate conectandu-se pe meet cu scopul 
de a desfășura activități de mișcare de acasă sau din clasă cu respectarea regulilor impuse de 
pandemie. Activitășile de mișcare le-am filmat si le-am postat pe canalul de Youtube pe care îl dețin. 

În concluzie, pot spune că această situație critică pe care o traversează sistemul educațional, a 
adus și părți bune,faptul ca profesorii și copiii au învățat să utilizeze mai mult tehnologia în procesul 
educațional. 

 

Bibliografie: 

1. Monica Lespezeanu, Tradițional și modern în învățământul preșcolar, Editura Omfal 
Esențial, București, 2007, pag, 135-136. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
REALIZATE ÎN PANDEMIE 

 

 

Profesor STAN ROXANA 
Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” 
Municipiul Câmpina, Județul Prahova 

 
 

Obiectivul unui profesor modern nu e acela de a defrișa jungle, ci de a iriga deșerturi.  C. 
S. LEWIS 

De-a lungul timpului, după Revoluția din 1989, activitățile extrașcolare au căpătat o cu totul 
altă dimensiune și au luat forme variate, toate având ca obiectiv petrecerea timpului liber într-un mod 
reconfortant, cu alte cuvinte, către o învățare nonformală.   

Timpul acesta dedicat activităților extrașcolare este  momentul în care copiii ”ies  din carapace”,  
timp cu ajutorul căruia le descoperim o altă latură a personalității lor: iubirea pentru muzică, pentru 
sport, pentru desen, pentru oratorie, pentru artă în general. 

Dacă vorbim despre activități extrașcolare, ne referim în primul rând la timpul petrecut de elev 
în afara actului educational propriu zis, la lucruri care îi fac plăcere, îi dezvoltă imaginația, îi formează 
abilități pentru viață, îl conduc către domenii în care, cu siguranță, acesta va performa, mai devreme 
sau mai târziu. 

Îi învățăm astfel, că orice lucru bun pe care îl vedem în lumea noastră de astăzi este și datorita 
muncii care se află în spatele lui. O muncă care se face în echipă, alături de elevi, cadre didactice și 
părinți, cu dragoste și determinare.  

O parte a procesului de învățare, despre cum să fii un om responsabil, se continuă și dincolo de 
orele de la școală, prin diversele activități extrașolare pe care, trebuie să recunoaștem, învățăm ”a le 
îmbrăca într-o altă haină” cu toții acum, în timpul pandemiei.  

Avem în vedere că trebuie să-i ajutăm permanent să se adapteze la nou, la modern, că nu sunt 
îndeajuns  doar cunoștințele noi, ci activitățile extrașcolare practice, nu doar teoretice, înseamnă mult 
mai mult, îi ajută să gândească în perspectivă și, de ce nu, să întrevadă un viitor mai bun, chiar dacă 
vremurile nu sunt de partea lor! 

În toată această perioadă, educația extrașcolară ne-a fost aliat pe întreg parcursul anevoios al 
transformărilor, de la sistemul traditional la cel online, modern, descoperind o altă latură a lor, dorința 
de implicare, reușind astfel să păstreze o legătură constantă cu școala și cum să aplice ceea ce au 
învățat la aceste activități (proiecte, concursuri, simpozioane, voluntariate, dezbateri etc) în viața 
reală, pentru a schimba lumea.  

Este despre cum se pot cunoaște, despre cum să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și cum îi ajută 
aceste activități să capete mai multă încredere în forțele lor. 
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Activitățile extracurriculare în on-line 
 
 

Prof. înv. primar Stanciu Ana 
Şcoala Gimnazială Nr. 113, București 

                                                                              
 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

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

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) are un rol foarte 
important în formarea personalităţii copiilor noştri, chiar și în perioaada activității organizate on-line. 
În cadrul acestor activităţi, elevii deprind folosirea surselor informaţionale diverse, învață să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe folosind internetul. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, fie ele și on-line. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Ca activități extrașcolare potrivite elevilor din ciclul primar, aș putea enumera: 
- vizita virtuală la muzee şi locuri istorice constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile 

culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ea oferă elevilor prilejul de a observa obiecte, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, din viaţa oamenilor şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor. Prin astfel de activități, stimulăm activitatea de învăţare și întregim 
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

- vizionarea unor emisiuni muzicale, de teatru pentru copii, emisiuni distractive sau sportive, 
Acestea stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 
pictură. 

 
Planificare activități extrașcolare-exemplu: 
 

Nr. 
Crt. 

Tema activității Modalități de realizare Locul de desfăș  Data 

1  
Salvează-ți eroii! 
Ziua Mondială a Accid  
Vascular Cerebral 

Vizionarea unor filme despre AVC; parcu  
activităților de pe platforma  
https://md-ro.fastheroes.com/country/romania/ 

On-line,  
google meet 

29 octombrie 

2 Ziua Mondială a Salutu  -izionarea unei prezentări PPT din care desc  
salutul din întreaga  
-jocuri folosind aplicația wordwall; 

On-line,  
google meet 

21 noiembrie 

3 România-i țara mea -participarea virtual la parada militară; 
-vizionare „Moș Ion Roată și Unirea”; 
https://www.youtube.com/watch?v=VXqmFvw  
-tur virtual în Muzeul Național de Istorie al Rom  

On-line,  
google meet 

Decembrie, 
ianuarie 
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http://zona3d.ro/work/2020/MNIR/Fragment/F
nt_Tur_Virtual_3D/Fragment_TurVirtual3d.ht  
-realizarea unor cărți folosind aplicația storyjum  
 

4 Ziua Internațională  a U  
Polar 

Vizionare în timp real a urșilor polari și discuți  
https://explore.org/livecams/polar-bears-
international/polar-bear-lodge-cam 
 

On-line, google  27 februarie 

5 Ziua Mondială  a Apei Vizită virtuală la Muzeul Apei 
https://www.casomes.ro/Tururi-
Virtuale/muzeul_apei/muzeul-apei.html 
-realizarea unor proiecte cu tema „Apa, sursa de  
 

On-line, google  21 martie 

6 Pădurea ne povestește -vizionare film „Pădurea  
https://www.youtube.com/watch?v=rnH68HIJj  
-ascultăm suntele pădurii 
https://www.youtube.com/watch?v=4lwyuvQy  
 

On-line, google  martie 

7 Ziua Internațională a C  
pentru Copii 

-vizită virtuală-bibliotecă din Marea Britanie; 
https://www.kings.cam.ac.uk/library/virtual-to
the-library 
 

On-line, google  aprilie 

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

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
o Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970  
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INOVAȚIE ȘI MOTIVAȚIE ÎN EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU DANIELA                                                                      
ȘC. GIMN. ”TUDOR MUȘATESCU”- PITEȘTI 

 

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

 

Activitățile extracurriculare sunt definite ca activități supravegheate de adulți, care nu au 
legătură cu curriculumul pentru educație timpurie și oferă oportunități pentru copii să facă parte dintr-
un grup după orele de grădiniță/școală. Activitățile extracurriculare pot juca un rol influent în viața 
unui copil. Mai multe lecții de viață sunt învățate în afara școlii prin aceste activități.  

Copiii care participă la activități extracurriculare au adesea realizări academice mai bune, obțin 
un punctaj mai mare la teste, frecventează mai des școala, au mai multe oportunități de socializare, 
au o mai mare stimă de sine și au o mai bună legătură cu instituția școlară. Participanții la activități 
extrașcolare învață adesea abilități precum munca în echipă, leadership și managementul timpului pe 
care poate nu le pot învață în clasă.  

Deoarece majoritatea programelor după școală solicită participantului să aibă un anumit tip de 
comportament, aceștia sunt adesea mai puțin susceptibili să se implice în comportamente riscante. 

Impactul pozitiv al activităților extracurriculare poate fi observat în multe programe oferite, 
inclusiv atletism, arte și programe după grădiniță/școală. Această participare presupune îndrumare 
din partea adulților, mentorilor sau modelelor de rol și suport academic. Unele activități 
extracurriculare au contracte pe care participanții trebuie să le urmeze pentru a rămâne înscriși. Acest 
lucru îi ajută pe copii în mod academic, deoarece ei pot colabora și se pot ajuta reciproc.  

Copiii care sunt implicați într-o activitate extracurriculară raportează că au mai mulți prieteni 
și mai multe oportunități de socializare decât cei care nu participă la activități extracurriculare 
(Blomfield & Barber, 2010).  Există multe efecte pozitive pentru copiii care participă la activități 
extracurriculare.  

Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităților 
școlare cu activitățile extrașcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valențe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativității și imaginației copilului preșcolar/școlar. Datoria dascălilor, 
care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activității care să coincidă 
cu societatea de azi.  

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 
și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
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Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementa orelor clasice 
de predare-învățare. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural 
în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături 
de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitate. 

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

O trăsătură importantă a activităţilor extraşcolare este aceea că antrenează copiii în activităţi 
diverse, cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, într-un mediu care 
permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

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

• au rol complementar celui al școlii; 

• dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

• oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor 
atrag interesul acestora de a participa cu plăcere sunt activitățile extracurriculare. 

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

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

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

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

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

Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri 
de afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de 
televizor sau de calculator.  

Internetul a intrat cu adevărat în ultimii ani, în viața noastră, a celor mai mulţi, dacă nu chiar a 
tuturor. Lumea virtuală s-a deschis pentru toți. O bună parte din existenţa noastră se desfăşoară în 
acest mediu, căruia îi folosim intensiv imensele resurse şi posibilităţi, de la comerț şi banking online, 
la lectură; de la socializare la cursuri universitare, de la muzică, jocuri şi filme la comunicarea cu cei 
aflaţi departe. Internetul ne-a schimbat fundamental experienţele, trăirile, ideile iar aventura 
simbiozei noastre cu lumea virtuală oferită de el continuă şi se intensifică. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite săşi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  
în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

”Nu primim înțelepciunea mură în gură; trebuie să o descoperim în noi înșine după o călătorie 
pe care nimeni nu o poate face în locul nostru și de care nu te poate scuti nimeni.” (Marcel Proust) 
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Parteneriatul cu școala în timp de pandemie 
 
 

Prof. Stanciu Liliana,                                                                                                    
Grădinița nr. 178, București 

 
 
Multitudinea activităților extrașcolare desfășurate cu copiii, conduc la dezvoltarea personalității 

acestora prin contactul pe care îl au cu tot ceea ce îi înconjoară, cu diverși factori din societatea din 
care fac parte. Amintim o parte din activitățile care pot fi desfășurate in grădinița de copii: plimbări, 
excursii, vizite la diferite muzee, obiective de artă și de cultură, vizionări de spectacole, serbarea și 
parteneriatul. 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Implicarea în activități extrașcolare duce la învățarea asumării unor responsabilități care țin de 
integrare, de respectarea unui program, unor reguli și unor așteptări pe care ceilalți le au de la ei. 

 
Parteneriatul face parte din categoria de proiecte care întăresc relațiile la nivelul comunității 

și are ca scop eficientizarea relației grădiniță - școală și urmărește realizarea schimbului de opinii în 
ceea ce privește necesitatea unui mediu educativ sănătos. 

Prin parteneriatul cu școala ne-am propus următoarele obiective: 
 Optimizarea relatiilor dintre scoală si grădinită, în scop educativ; 
 Consolidarea relatiei scoală-grădinită, în vederea integrării copilului prescolar în clasa 
pregatitoare; 
 Cunoasterea particularitătilor specifice prescolarilor din grupa mare; 
 Valorizarea de către învățători a tuturor informațiilor dobândite de la educatoare; 
 Familiarizarea preșcolarilor cu școala 
 
Existența acestui parteneriat este pe deplin motivată de: 
 necesitatea integrării copilului prescolar în clasa pregătitoare astfel încât, adaptarea la 
viața de școlar să se facă mai ușor.  O  Metode de desfășurare a parteneriatului cu școala: 
 Organizarea în comun a unor activități, în mediul online, este  un prilej pentru școlari si 

preșcolari să coopereze, prin intermediul tehnologiei, să se cunoască si să învețe din experiența 
individuală a celorlalți.   

 O altă metodă de desfășurare a parteneriatului în această perioadă este prin organizarea de  
expoziții cu lucrările realizate de școlari și preșcolari, conform temei propuse, după care se face 
schimb, prezentându-le  sub formă de poze sau filmulețe. 

 
Copiii fiind la vârsta la care utilizează cu plăcere mijloacele moderne de comunicare, s-au 

adaptat repede la noile forme de organizare a parteneriatelor cu școala, astfel încât a devenit un mijloc 
de comunicare normal al acestor vremuri pe care le traversăm. 

 
 
Bibliografie: 
 
- Revista Învățământului Preșcolar nr. 3-4 / 2006, 1-2 / 2008 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Stanciu Maria 
G. P. P. Ostroveni 1 Rm. Vȃlcea 

 
 
Ştim că, activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității copilului, sau a 

unor anumite competențe necesare pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă, acestea 
vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare-învăţare.  

Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la 
instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi 
artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de protecţia mediului. 
Vorbim despre acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să 
dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

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

 
Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1. în funcţie de sursă,  înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de creaţie 
tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru copii) 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de 
cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

 3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală –  familie  – comunitate.    
 4. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al tinerilor. 
 

În această perioadă, pentru a-i menține activi și curioși, am considerat necesar să organizăm 
activitățile extrașcolare în alt mod, astfel, am făcut turism virtual. Am organizat activități pentru micii 
exploratori pentru a-i ajuta să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, și astfel am reușit să vizităm în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. Pentru a diversifica activitatea din fiecare zi, în scopul de a realiza o activitate online 
interactivă, copiii explorează un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie 
virtuală” într-una educativă.  

Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform propriilor inteligente dominante. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

 

Bibliografie: 
 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002; 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
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Tradițional și modern în evaluare 

 
 

Stanciu Melania 
  
 
 
Evaluarea urmăreşte să identifice modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc în activitatea 

practică. Pentru a cunoaşte gradul de asimilare al cunoştinţelor, evoluţia și nivelul elevilor, dar şi 
pentru a stimula activitatea acestora sunt necesare evaluările la începutul, sfârşitul şi pe tot cuprinsul 
procesului didactic. 

După cum le defineşte I.T. Radu, strategiile „sunt definite de modul în care este conceput actul 
de evaluare în raport cu desfăşurarea procesului pedagogic”. 

Evaluarea iniţială este o activitate strategică orientativă care se realizează la început unei 
activităţi (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii) 
angajează operaţii de măsurare, apreciere, decizie în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic 
real al colectivului de elevi, exprimate în termeni de performanţă şi competenţe actuale sau potenţiale. 
Ea este impusă de faptul că la începutul unei activităţi de instruire există o oarecare eterogenitate în 
rândul elevilor în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, în general a posibilităţilor de învăţare a 
noilor cunoştinţe.   

Evaluarea formativă/continuă “se desfăşoară pe tot parcursul unui itinerar pedagogic sau la 
sfârşitul unei unităţi de studiu, e frecventă şi îi permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele 
imediat după apariţia lor şi înainte de declanşarea unui proces cumulativ”. Această evaluare se 
bazează pe funcţionarea retroactivă şi constituie informaţia de care elevul şi profesorul au nevoie 
pentru a afla dacă obiectivele prevăzute au fost atinse şi permit continuarea procesului. Utilizarea 
acestui tip de evaluare angajează operaţii de măsurare – apreciere – decizie pe tot parcursul unei 
activităţi de instruire. 

Evaluarea sumativă/cumulativă – „o evaluare dinamică a rezultatelor şcolare realizate 
predominant, prin verificări funcţionale, pe parcursul programului, încheiată cu o evaluare globală de 
bilanţ la sfârşitul unor segmente de activitate, relativ mari”. Este modul de evaluare dinamică a 
rezultatelor şcolare realizat prin verificări punctuale, pe parcursul programului, încheiate cu o 
evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor segmente de activitate relativ mari, în general 
corespunzătoare trimestrelor sau semestrelor, anului şcolar sau ciclului de învăţământ. Ea operează 
sondaje, atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi materia a cărei însuşire este verificată. Exemple în ceea 
ce priveşte evaluarea sumativă pot fi tezele date la final de semestru, verificând o arie extinsă de 
cunoştinţe, testele PISA, PIRLS și EN deoarece realizează un bilanţ al cunoştinţelor asimilate de-a 
lungul școlii și comunică în exterior rezultatele. 

Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în sine, 
un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă 
noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, 
pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile 
cognitive, cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare. Aceasta îşi asumă un rol activ, 
dezvoltând mereu o funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o relaţie 
educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere.  

Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie, nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie. Probele de 
evaluare sunt instrumente de evaluare gândite, proiectate şi corectate de către profesor. Ele sunt 
stabilite în funcţie de conţinuturile de învăţat şi de obiectivele propuse, pentru a testa şi evalua 
performanţele elevilor şi pot consta în simple întrebări, în  întrebări-problemă, în exerciţii, în 
probleme, în sarcini de lucru cu caracter teoretic, practic sau teoretico-practic. 

Folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare impune, la rândul ei, diversificarea tehnicilor şi 
a instrumentelor de evaluare: metode tradiţionale: probe orale; probe scrise; probe practice; şi  metode 
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alternative (complementare) cum ar fi observarea sistematică a elevilor, investigaţia; chestionarul; 
proiectul (miniproiectul ); portofoliul; tema pentru acasă; tema de lucru în clasă; grile de evaluare; 
scale de evaluare; autoevaluarea. 

Probele orale reprezintă metoda cel mai des utilizată la clasă. Ion T. Radu o consideră tehnică 
de examinare, V. Pavelcu – probă, iar I. Nicola metodă şi procedeu evaluativ - stimulativ „o formă 
de conversare prin care profesorul urmăreşte volumul şi calitatea  cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor elevilor şi capacitatea de a opera cu ele”. 

Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca avantaje cum ar fi: flexibilitatea 
şi adecvarea individuală a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi 
gradul lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de către elev; posibilitatea de a 
clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în raport cu un conţinut 
specific; etc.        

Probele scrise sunt practicate şi uneori chiar preferate, datorită unora dintre avantajele lor 
imposibil de ignorat în condiţiile în care se doreşte eficientizarea procesului de instruire şi creşterea 
gradului de obiectivitate în apreciere. Probele scrise au o valoare de obiectivitate şi imparţialitate mai 
mare decât cele orale. Probele scrise aduc, desigur, şi dezavantaje şi anume: oferă elevului o slabă 
retroinformare utilă; îngrădesc sever sfera cunoştinţelor ce urmează a fi verificate; lipseşte climatul 
psihologic şi cel afectiv.                                                                                          

Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea 
dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra 
ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă.  Principalele metode alternative sau  complementare  
de  evaluare al căror  potenţial formativ susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul 
elevului sunt: observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor, investigaţia,  
proiectul, portofoliul, autoevaluarea.                                                                                                                  

Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii 
didactice este o tehnică de evaluare ce furnizează profesorului o serie de informaţii, diverse şi 
complete, greu de obţinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională. Observarea este 
adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra activităţii/răspunsurilor elevilor. Pentru a înregistra 
informaţiile de care are nevoie, profesorul are la dispoziţie practic cinci modalităţi: fişa de observaţii 
curente; fişa de evaluare (calitativă); scara de clasificare; lista de control/verificare; fişa de 
caracterizare psiho-pedagogică (la final de ciclu).                                     

Investigaţia - oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a  
explora  situaţii  noi  de  învăţare, pe  parcursul  unei  ore  de  curs.  Metoda presupune definirea unei 
sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea acestora de către elevi înainte de a trece la 
rezolvarea propriu-zisă, practică, prin care îşi pot demonstra un întreg complex de cunoştinţe şi de 
capacităţi.                                                               

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a 
învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare 
puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea 
individuală în afara clasei. Proiectul reprezintă o formă de evaluare complexă, ce conduce la 
aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe superioare.                                                                                                 

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex, ce include experienţa şi rezultatele 
relevante obţinute prin celelalte metode de evaluare. El reprezintă „cartea de vizită“ a elevului 
urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate 
pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individuală 
a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în 
învăţare.  

Portofoliul poate fi de două tipuri: portofoliu de învăţare şi portofoliu de evaluare. În funcţie de 
caracterul său, se modifică şi conţinutul acestuia. Portofoliul surprinde şi evaluează elevul în 
complexitatea personalităţii sale, componentele lui înscriindu-se în sfera interdisciplinarităţii. 

Autoevaluarea – are drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere 
şi de autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de 
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standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi 
valorizeze atitudini şi comportamente. 

Plecând de la premisa că „Timpul se schimbă. Trebuie să ne schimbăm și noi cu dânsul” (Eugen 
Lovinescu), astăzi se urmărește promovarea unei pedagogii inovatite care să dinamizeze și să 
modernizeze parcursurile pedagogice tradiționale.  

Modernizarea evaluării se realizează într-un ritm foarte rapid, mai ales la nivel teoretic.  
 
Drumul parcurs este jalonat de concepțiile care s-au succedat în domeniul evaluării și care pot 

fi dispuse în timp după cum urmează: 
 
- evaluarea comparativă, a cărei funcție principală este de a clasa elevii, de a le acorda diplome 

după nivelul lor de reușită, raportându-i la alții; 
- evaluarea prin obiective sau evaluarea criterială care are ca rol să furnizeze informații 

funcționale, permițând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor și oferind soluții de 
ameliorare; 

- evaluarea corectivă ce presupune o nouă paradigmă, nu numai decizională, ci și 
informațională. Ea are ca scop să ofere elevului informații suplimentare în funcție de dificultățile 
constatate pentru a-i facilita învățarea; 

- evaluarea conștientizată corespunde unui demers dominant pedagogic, care privilegiază 
participarea activă și autonomia elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini 
propria transformare, fiind conștient de propriile dificultăți.  

 
În vederea conceperii și aplicării adecvate a evaluării în activitățile școlare, trebuie să se țină 

cont de redimensionarea și regândirea strategiilor evaluative, în consens cu: 
 
- extinderea acțiunii de evaluare, de la verificarea și aprecierea rezultatelor la evaluarea 

procesului, a strategiei care a dus la anumite rezultate(nu numai evaluarea elevilor, ci și a conținutului, 
a metodelor, a obiectivelor a situației de învățare); 

- diversificarea tehnicilor de evaluare și creșterea gradului de adecvare a acestora la situații 
didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză; 
punerea la punct a unor metode de evaluare a achizițiilor practice); 

- deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spațiului școlar (competențele 
relaționale, comunicarea profesor-elev, disponibilitățile de integrare în colectiv); 

- transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare. 
 
În funcție de felul în care sunt definite finalitățile sistemului de învățământ, ne putem raporta 

într-un anumit fel la ceea ce Delors numește „cei patru piloni ai educației”: a învăța să știi, a învăța 
să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să fii. Având în vedere felul în care idealul 
educațional este formulat în Legea Învățământului, cele patru aspecte au o importanță semnificativă 
pentru toate disciplinele școlare, iar programele ar trebui să reflecte o viziune unitară asupra 
finalităților educaționale urmărite. Acumularea de cunoștințe nu mai este un scop în sine al educației, 
ci doar o bază pentru dezvoltarea unor competențe cognitive și sociale ce duc la dezvoltarea 
armonioasă a elevului. 

Într-o societate în perpetuă schimbare, evaluarea reprezintă un mod eficient de realizare a 
demersului inițial în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

Prin evaluare, profesorul „oferă elevilor posibilitatea de ademonstra nivelul de stăpânire a 
cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei diversități de instrumente 
adecvate scopului urmărit.” 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ care 
urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele şi 
eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. A evalua 
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rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost 
atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare – învăţare.  

Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare, pe de o parte, şi procesele 
de instruire şi educare, pe de altă parte, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea 
şcolară.  
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Activitățile extrașcolare - între online și traditional 

 

Profesor Stanciu Mihaela,                                                                                            
Colegiul Național Dinicu Golescu, Câmpulung, Argeș 

 
Perioada pandemiei a reprezentat șă reprezintă încă o perioadă foarte dificilă pentru toată lumea 

dar în special pentru elevi, deoarece în copilărie și în perioada adolescenței este cea mai mare nevoie 
de socializare, de implicare, de activități care presupun mai mult decât învățare. 

Activitățile extrașcolare devin deci foarte importante, fie că este vorba de acivități online, 
întalniri organizate sub forma unor dezbateri, vizite virtuale, ateliere de creație de orice fel,( de 
pictură, sculptură, bricolaj, etc...), activități socio- culturale, cluburi de literatură, poezie, teatru, 
muzică ( în limba română sau în alte limbi de circulație internațională), cluburi de robotică, sau 
activități tradiționale, tot ceea am spus deja dar în întâlniri față în față, activități sportive, excursii, 
drumeții, toate acestea au un rol foarte important în dezvoltarea psihică a copiilor. 

Toate aceste activități permit copilului să socializeze, să se implice, să găsească un domeniu în 
care se simte liber, creativ, un domeniu în care poate excela sau în care să se regăsească, să-și găsească 
o pasiune și o preocupare care să-l facă să-i crească stima de sine, să se pună în valoare în fața 
celorlalți și în fața sa. 

Elevii pot dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de 
exemplu, simțul lor de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel 
interpersonal, aceste activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru 
activitate cât și cu ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul 
acestora. 

Dat find că participarea este voluntară, adolescenții aleg activitățile bazate pe propriile lor 
interese, pasiuni, preocupări, aceste activități le oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de 
școală și le permit implicarea și valorificarea lor. Aceste activități pot contribui, de asemenea, la 
dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală.  

Activitățile sportive sunt una dintre activitățile extracurriculare preferate practicate de mulți 
elevi. Specialiștii subliniază importanța practicării sportului, menționând că activitatea fizică poate 
îmbunătăți concentrarea elevilor. Părinții ar trebui să încurajeze copiii să se înscrie la aceste activități 
extrașcolare.  

Proiectele școlare de orice fel, realizate în echipă, le permit elevilor să se implice dar și să 
lucreze în echipă, să colaboreze, să caute, să descopere. 

Vizitele la muzee, la diferite obiective istorice, case memoriale, le oferă elevilor posibilitatea 
să învețe mult mai ușor prin observare și descoperire, creează o legătură cu operele de artă și cu 
istoria, cu trecutul și cu prezentul. 

Excursiile în natură îi fac să iubească natura, să descopere frumusețile naturii dar și să 
conștientizeze importanța protejării naturii și a mediului înconjurător, să condamne poluarea de orice 
fel, să se implice și să reacționeze la nevoie. 

Activitățile extrașcolare sunt deci benefice și importante la orice vârstă, ele presupun învățare 
prin descoperire și implicare dar și bucurie, plăcere, stimă de sine și valorificare, de aceea profesorii 
și părinții ar trebui să faciliteze, să implice și să încurajeze participarea la asemenea activități. 
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Disconfortul ucide învățarea 

 
 

Prof. Mariana - Cristina Stancu 
Școala Gimnazială “Vasile Cîrlova”-Târgoviște 

 
 

Pandemia de coronavirus este considerată un eveniment cu potențial traumatic care poate avea 
un impact psihologic negativ. Ea poate reprezenta o amenințare la adresa vieții proprii sau a unei/unor 
persoane apropiate, trăită în mod direct, indirect sau ca martor și care poate determina un răspuns 
emoțional semnificativ, putând duce la criza psihologică. 

Criza generată de pandemie a accentuat fragilitatea sistemului educational și i-a surprins pe 
profesori, elevi și părinți total nepregătiți pentru a gestiona „online” stresul și provocările acestei 
perioade. În această perioadă, copiii au experimentat factori de stres care vor avea repercusiuni 
negative pe termen lung din cauza lipsei instrumentelor de lucru, a slabei adaptări a lecțiilor și a 
informațiilor la mediul online, a lipsei de motivație etc. Stresul generat de noutatea situației, izolarea 
socială, precum și lipsa contactului social și a unui feedback din partea celorlalți a accentuat nevoia 
de sprijin emoțional a elevilor.  

Sănătatea emoțională a copilului trebuie să devină prioritară pentru părinte și profesor, întrucât 
contribuie major în procesul de învățare. Astfel devine necesară formarea unei echipe copil-părinte-
profesor, fiecare dintre ei întâmpinând provocări diferite și fiecare având nevoie de sprijinul celuilalt 
pentru a putea funcționa optim. 

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă 
pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă 
pe baza cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în 
relaţie cu succesul şi fericirea. Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor 
este dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. 

 
Daniel Goleman, în cuprinsul cărții sale, „Inteligența emoțională”, avansează ideea potrivit 

căreia nivelul nostru de inteligență emoțională are un efect profund asupra educației. De fapt, potrivit 
teoriei sale, poate fi chiar cel mai important factor în capacitatea noastră de a învăța, de a crește și de 
a reuși în viață. Această afirmație contribuie la consolidarea statutului pe care educația îl ocupă în 
viețile noastre, fiind considerată unul dintre cele mai importante lucruri din viață.  

 
Rolul inteligenței emoționale este acela de a ajuta o persoană să facă față mediului său și, 

referindu-ne la contextual actual, să reducă disconfortul datorat izolării sociale. 
 
Disconfortul ucide învățarea. O descoperire clasică datează de mai bine de jumătate de secol, 

din 1960, când Richard Alpert, pe atunci la Stanford, a arătat experimental ceea ce știa deja orice 
student: anxietatea crescută paralizează capacitatea de a da examene. 

 
Tipul de disconfort care activează cel mai mult hormonii de stres se profilează în clasă sub 

forma unor amenințări sociale precum teama de judecata profesorului sau de a părea „prost” în ochii 
colegilor. Astfel de temeri sociale afectează puternic mecanismele de învățare ale creierului. În 
preajma examenelor, puțină presiune sporește motivația și focalizează atenția.  

 
Până la un punct (punctul optim), atenția selectivă crește pe măsură ce nivelurile de presiune 

urcă vertiginos. În cazul depășirii stării optime – când provocările încep să nu mai fie pe măsura 
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puterilor noastre – anxietatea tot mai mare începe să erodeze eficiența cognitivă. De exemplu, în 
această zonă a performanței dezastruoase, elevii care se tem de matematică au la dispoziție mai puțină 
atenție atunci când se apucă de o problemă. Grija și neliniștea le ocupă capacitatea de atenție de care 
au nevoie, afectându-le abilitatea de a rezolva probleme sau de a înțelege concepte noi. 

 
Pentru a putea să relaționăm cu cei din jurul nostru și pentru a ne putea utiliza la capacitate 

maximă potențialul cu care am fost înzestrați, avem nevoie de un nivel ridicat de inteligență 
emoțională. Dat fiind modul în care emoțiile ne influențează performanța, sarcina emoțională a 
profesorilor este aceea să ajute copiii să ajungă la eficiența cognitivă optimă și să rămână acolo. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S., Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, 

Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2007 
 
2. Goleman, D., Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2001 

3. Goleman, D., Inteligența socială, Ed. Curtea Veche, București, 2018  
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„Banii”                                                                                                                                                                                 
exemplu de planificare online 

 

Prof. Înv. Presc. Stânga Adriana                                                                                                                                          
Grădinița cu P. P. Nr. 1 Hunedoara 

 
 

M-am gândit să vă propun pentru această săptămâna, o temă interesantă și anume, „Banii”. 
Pentru aceasta, ar fi bine să aveți atât monede cât și bancnote. 

În acest sens, prima activitate, „Leii și banii” este cea în care le veți arăta copiilor toate tipurile 
de bani pe care îi aveți la dispoziție și veți discuta despre aceștia. Este bine să știe și faptul că banii 
se pot folosi și cu ajutorul cardului bancar. După observarea banilor puteți să vă jucați împreună un 
joc de rol în care vă imaginați că sunteți „La cumpărături”. 

Obosiți după joacă, puteți să ajutați copiii să-și facă proprii „bani” cu ajutorul creioanelor 
colorate sau al acuarelelor. 

A doua zi vă recomand să urmăriți împreună „Povestea banilor” apăsând  AICI 
Pentru a vă relaxa după vizionarea videoclipului vă propun un joc: „Vânătoarea de comori”: 

jocul se poate juca cu monede sau chiar nasturi. Cum se joacă? Ascundeți într-o cameră monedele în 
locurile cele mai trăznite după care invitați copilul/ copiii să le găsească. Stabiliți un timp alocat 
jocului, dați copilului un pahar de plastic pentru a aduna în el bănuții găsiți și cine găsește cei mai mulți 
câștigă! 

Acum, dacă tot au bănuți, ar fi bine să aibă și o „Pușculiță”. Pentru că am găsit foarte multe 
modele și tutoriale pe internet, m-am gândit să vă las imaginația să-și spună cuvântul ...... Așa că, 
aștept pozele cu produsul final!!! 

 
Pentru cea de a treia zi m-am gândit la o poezie numită: 
 
„Banul muncit” 
 
AM UN PORTOFEL TARE MITITEL,  
OARE CE VOI PUNE-N EL?  
ȘAPTE LEI DE LA BUNICA,  
FIINDCĂ-AM ÎNGRIJIT PISICA.  
PUN, DE-ASEMENEA FIȘICUL 
STRÂNS CÂNDVA DE LA BUNICUL, 
CĂ-N OGRADĂ-AM MĂTURAT, 
PERNELE LE-AM SCUTURAT,  
FLORILE LE-AM ÎNGRIJIT, 
PE GĂINI EU LE-AM HRĂNIT.  
CUM SPUNE BUNELUL MEU:  
PARCĂ SUNT UN PUI DE ZMEU! 
PENTRU-ATÂTEA FAPTE BUNE, 
MAMA MEA MI-A DAT ANUME, 
ÎNAINTE DE CULCARE, 
UN PUPIC ȘI-O-MBRĂȚIȘARE. 
Pentru că, atât dumneavoastră cât și copiii cunosc povestea „Punguța cu doi bani”, m-am 

gândit să ascultați împreună cântecelul cu același titlu apăsând AICI 
Cine dorește, poate să îl și învețe! 
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Ultima activitate propusă este „Sortăm, sortăm, banii îi numărăm”. Aceasta presupune să 
aranjeze banii în funcție de formă, mărime, valoare (le este mai ușor după culoare și astfel învață și 
valoarea) iar apoi să îi numere. Cine dorește, poate să îi adune dar aici ar fi recomandat să folosiți 
monedele de 10 bani și bancnotele de 1/ 10 sau 100 lei. Dacă nu sunteți prea obosiți puteți să realizați 
diverse imagini cu ei! 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Ligia Georgescu-Goloşoiu – De la joc la educație financiară, auxiliare curriculare vol.1 și 2, 

Editura EXPLORATOR; Ploiești, 2015 
2. Ligia Georgescu-Goloşoiu- Educaţie financiară prin joc (manual)-auxiliar curricular pentru 

clasele P/ I/ a II-a, Editura EXPLORATOR; Ploiești, 2015 
3. MEN, Curriculum pentru educația timpurie, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

831



 

 
Activités extrascolaires et enseignement en ligne 

 
 

Prof. Stănilă Ana - Maria 
Lycée « Preda Buzescu », Berbești, Vâlcea 

 
 
 
L’enseignement en ligne a représenté une provocation pour beaucoup de catégories sociales et 

professions y compris pour les enseignants. S’y adapter a constitué aussi un défi à surmonter. Pour 
les élèves, les parents et les professeurs on a parcouru une période d’apprendre à apprendre et à 
enseigner en ligne. Après avoir se concentrer sur les matières scolaires, celles du programme, ils ont 
rencontré une autre « nouveauté » : les activités extrascolaires en ligne. 

Pour tout le monde, ce type d’activité est associé aux randonnées agréables dans la nature, aux 
excursions, aux visites culturelles, aux activités artistiques et sportives etc. Les conditions imposées 
par la pandémie ne permettant pas ces manifestations collectives, les enseignants ont dû avoir d’autres 
initiatives aussi intéressantes qu’attirantes. Quoi faire alors ? Parce que les nouvelles technologies 
ont envahi presque totalement la vie professionnelle des adultes et des enfants la solution vient de là : 
on peut proposer aux apprenants, sous la forme d’un agenda culturel, un tour virtuel où ils puissent 
visiter gratuitement les plus grands musées du monde. Pendant cette visite, le professeur peut faire le 
guide ou peut demander aux élèves de se renseigner sur un certain thème et d’être eux-mêmes des 
guides pour leurs collègues. De plus, on peut envoyer, toujours en ligne, des fiches avec des 
informations clés sur des sujets liés aux attractions touristiques choisies et les apprenants peuvent les 
consulter avant, pendant ou après leur tour virtuel.  

En ce qui concerne le français, c’est une manière d’embrasser l’acquisition des connaissances 
avec un autre type d’activité, toujours éducative. Il y a aussi de l’interdisciplinarité parce qu’on 
recourt à l’histoire et à la géographie, tout comme aux arts plastiques et à la musique.   

Comment démarrer ? À l’aide de quelques questions : Ça vous dirait de visiter Le Louvre 
gratuitement ? Comment peut-on faire cela ? Votre soif d’activités extrascolaires ne vous quitte pas 
malgré les règles du confinement qui imposent de rester chez vous? Et après à ajouter les réponses : 
Il est désormais possible de pousser virtuellement les portes des plus célèbres musées du monde en 
restant confortablement assis dans votre canapé grâce à des visites gratuites en ligne. Maintenant c’est 
la tâche du professeur de trouver les meilleurs liens à présenter et se servir de tout ce que l’internet 
peut offrir d’éducatif. Voilà quelques astuces : 

Le Louvre, Paris  
Finis les bousculades pour admirer la Joconde de Léonardo de Vinci ! Le musée offre une 

déambulation virtuelle qui donne accès aux différentes collections. 
 

 
 
https://zupimages.net/up/20/12/ln55.jpg  

832



Le Musée d’Orsay, Paris 
Le musée ouvre virtuellement ses portes et montre ses collections dédiées au néoclassicisme, 

au symbolisme et au romantisme. 

 
https://zupimages.net/up/20/12/q7gb.jpg 
Le château de Versailles, Versailles 
Admiré, envié mais jamais égalé, le fabuleux château ouvre ses portes virtuelles et propose une 

visite étonnante. De la mode du XVIIème siècle à la science, Versailles n’aura bientôt plus de secret.   

 
https://zupimages.net/up/20/46/uqka.jpg 
Voilà quelques idées pour les activités extrascolaires en ligne qui peuvent nous aider à rendre 

facile, à encourager et à tenter une telle expérience qui représente quelque chose de nouveau pour les 
professeurs et pour les apprenants aussi. On ne peut pas nier le fait que, cette période difficile causée 
par le Coronavirus, a eu et de bonnes côté qui consistent à la familiarisation avec les instruments que 
cette vaste toile web offre. De même, on vit à l’ère de l’internet et on doit être préparé pour 
l’amélioration de la qualité de nos vies.  

 
Bibliographie: 
 
https://www.tempslibre.ch/actualites/20-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-

vous-487  
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Activitățile extrașcolare între online și tradițional 

 
 

Județul Teleorman – P. I. P. Stănimir Carmen-Alina 
Școala Gimnazială Slobozia Mândra,  

 
                                                                           

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile desfășurate în mod normal la școală.  
Deși activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru 

un copil care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la 
alta, poți totuși să te orientezi spre unele activități online gândite special să-i dezvolte personalitatea, 
inteligența și încrederea în sine, într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii.  

Înainte de pandemia Covid 19, atunci când mergeam cu copiii la grădina botanică, în parc sau 
la muzeu, cei mici se aflau în afara cadrului formal al școlii. În astfel de momente, ei erau mai deschiși 
la tot ce este nou și învațau mult mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar fi părut 
mai greu de înțeles. În timpul plimbărilor în parc observam caracteristicile unui anumit anotimp și 
puteam descoperi o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, vara – ca un teatru de păpuși, 
toamna – o baladă veselă și tristă sau iarna cea albă și parfum ușor de scorțișoară. 

La muzeu își puteau imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai 
peșterilor reci și întunecate, la expozițiile de artă admirau culori, nuanțe, forme inedite și chiar în 
timpul unei excursii la munte copiii puteau învăța mult mai ușor anumite noțiuni. 

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

În contextul actual al pandemiei Covid 19, cadrele didactice au de „susținut“ o adevărată probă 
de creativitate când vine vorba de activități extrașcolare. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Aceste 
activităţi urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul 
digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Iată câteva idei de activităţi extraşcolare pe care eu le-am desfăşurat online cu clasa mea de 
elevi din ciclul primar. 

Concurs școlar bazat pe resursele digitale oferite de platforma Google Suite. Jocurile se bazează 
pe cunoștințele elevilor dobândite în cadrul lecțiilor, astfel fiind un bun prilej de exersare în contexte 
noi a cunoștințelor și de dezvoltare a unor competențe prevăzute în programa școlară. Ne ajută mult 
faptul că folosim chestionare create pe platformă care oferă un feedback imediat, concretizat prin 
afișarea punctajului obținut la finalizarea jocului. Astfel va fi foarte ușor să calculăm punctajul final 
și să realizăm clasamentul echipelor. 

O altă activitate extrașcolară pe care o putem desfășura este un concurs de tipul „Cine știe 
câștigă“. Concursul poate fi desfășurat individual, în perechi sau pe echipe. Constă în vizionarea unor 
materiale, cum ar fi: 
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• Curiozități despre vietuitoarele marine; 
• Ornitorincul; 
• Koala,o minune a naturii,urmată de o sesiune de întrebări, bazate pe aceste materiale, la care 

elevii trebuie să răspundă într-un timp limitat. La final se calculează scorul și se realizează 
clasamentul. 

O altă activitate online care s-a bucurat de scucces a fost organizarea de concursuri și ateliere 
pe teme gastronomice. 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achizionționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. 

Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului.  
Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Totodată, copiii își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să le facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

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

cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012  
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI PASCALE 

 
PROF. ÎNV. PREȘ.: STĂNOIU NICOLETA - GIORGIANA 

STRUCTURA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PEȘTEANA - JIU NR. 2 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 

În ţara noastră sunt multe tradiţii și obiceiuri de Paște, multe dintre ele sunt moștenire de la 
strămoșii noștri și transmise din generatie în generatie.Paștele este cea mai veche și importantă 
sărbatoare creștină. Ea are loc întotdeauna în anotimpul primăvara, când și natura renaște. 

Paștele reprezintă sărbătoarea Invierii lui Iisus Hristos.Este o sărbătoare mult așteptată de toţi 
creștinii, dar mai ales de către copii.Săptămâna premergătoare Paștelui se numește “Săptamâna 
Patimilor”, iar săptămâna de dupa Paști se numește “Săptămâna luminată”, deoarece Iisus  a luminat 
lumea dupa înviere. 

În tradiţia ortodoxă, începutul sărbatorii e marcat o dată cu postul de șapte săptamâni.Postul 
reprezintă apropierea de Dumnezeu, dorinţa de a fi mai buni, mai toleranţi, de a ne ajuta aproapele. 

În Săptămana Mare, credincioșii se ocupă de curăţenie în case, în gospodării și în fiecare după-
amiază merg la slujbele numite denii. 

Joia Mare, este cea mai importantă zi dinaintea Paștelui.Specific deniei de joi seara este citirea 
celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus.Joia Mare este cunoscută sub denumirea de 
joia morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii și prin 
oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor sai. 

Vinerea Paștelui este cunoscută ca Vinerea Patimilor.Este ziua de doliu a creștinătăţii, întrucât 
atunci a fost răstignit Mântuitorul. 

Sâmbăta seara, toţi membrii familei merg la slujbă și iau Lumina Sfântă, care îi apără de rele. 

Odată cu înnoirea naturii este obiceiul ca oamenii să-și înnoiască și îmbrăcămintea. 

Simbolurile Paștelui sunt ouăle, mielul și pasca.Se vopsesc ouă în diferite culori.Roșul 
simbolizează sângele, verdele învierea naturii, galbenul soarele și albastrul cerul și apa.Ouăle se 
ciocnesc de Paște și oamenii spun: “Hristos a înviat!” și “Adevărat a înviat!”.Oamenii uită de supărări, 
sunt mai buni, mai generoși  și  mai prietenoși.  

Salutul “Hristos a înviat!” se adresează timp de patruzeci de zile până la sărbătoarea Înălţării 
Domnului la cer, când se încheie praznicul Învierii Domnului. 

În lumea tradiţional românească, oamenii se pregătesc cu mult sârg atât din punct de vedere 
spiritual (prin post), cât și din punct de vedere lumesc. 

Sunt multe obiceiuri și tradiţii de Paște în România.Ele diferă în funcţie de zonă. În preajma 
sărbătorilor, în unele zone sunt multe festivaluri la care se promovează obiceiuri și tradiţii de Paște 
din România.Aici, tinerii sunt încurajati să îmbrace portul naţional și să participe la concursuri de 
încondeiat ouă. 

Indiferent din ce zona a tării facem parte, important este să transmitem copiilor noștri 
obiceiurile și tradiţiile stravechi legate de anumite sărbători pentru ca aceștia să cunoască și să 
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asimileze trăsături caracteristice poporului român: bucuria de a munci, întelepciunea, isteţimea, 
cinstea, demnitatea, modestia, simţul umorului, spiritul întrajutorarii, al solidarităţii. 

Promovarea unui sistem de valori dezirabil la elevii noștri este unul dintre obiectivele ce 
orientează întreaga activitate didactică școlară, extrașcolară și extracurriculară. 

 
Bibliografie: 
 
Ghinoiu I., “Sărbători și obiceiuri românești”, Editura Elion, București, 2003 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

prof. Stănuș Anișoara - Georgeta 
Școala Gimnazială Șugag, jud. Alba 

 
 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală.  

 
Activităţile extracurriculare realizate atât online cât și tradițional se referă la totalitatea 

activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, cu scopul 
completării formării personalităţii elevului sau dezvoltării altor aspecte particulare ale 
personalităţii acestuia.  

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii în practică, ceea 
ce oferă elevului implementarea în practică a cunoştinţelor teoretice acumulate. În urma drumețiilor, 
a excursiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor literare sau artistice, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie. 

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Chiar și în 
mediul online elevii agrează creațiile practice, literare sau artistice. 

 
Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective care îl inspiră pe elev, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 
viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a elevului, cât şi 
pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.  

 
Activităţile extraşcolare online sau tradiționale au un impact pozitiv asupra dezvoltării 

psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate 
aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează 
dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor. De asemenea, participarea la activităţi 
extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 

 
Activităţile extraşcolare, online sau tradiționale bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 

stârnesc interes, produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 

838



suplimentar. Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

 
În concluzie, cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă.   

 
 
Bibliografie: 
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3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.  
4. D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 

competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR                                                              
EXTRAȘCOLARE  ÎN CONTEXUL PANDEMIEI 

 
 

Prof. înv. primar Stavăr Constantin                                                                                                                                    
Șc. Gimn. „Ioan Vodă cel Viteaz”                                                                                                                                                                        

Slobozia Ciorăști, Vrancea 
 

 

Educația extrașcolară are un loc bine stabilit în educarea și în formarea personalității 
elevilor.  Prin această categorie de activități se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, dezvoltarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului 
inovator  în diferite domenii de activitate. 

Activităţile extraşcolare au mai multe scopuri, printre care: 
 

- dezvoltarea unor aptitudini speciale; 
- antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut; 
- cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale; 
- oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei; 
- fructificarea talentelor personale; 
- corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale și altele. 

În contextul actual, când activitatea școlară s-a desfășurat exclusiv în mediul online, s-a impus 
necesitatea ca elevii să petreacă timpul și altfel, în afară de activitățile de învățare formală. Elevii  au 
nevoie și de activități în cadrul cărora  pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

 Astfel, cadrele didactice au găsit diferite soluții pentru desfășurarea de activități extrașcolare 
cu participarea de acasă (online). Printre acestea se enumeră: 

- ateliere practice (experimente, cluburi de știință); 

- cercuri de pictură/ abilități practice; 

- turism virtual; 

- ateliere de gastronomie și stil de viață sănătos; 

- vizionarea unor spectacole de teatru; 

- activități de protejare a mediului înconjurător/ concursuri de ecologie și confecționare de 
obiecte decorative din materiale reciclabile; 

-  activități motrice/sportive și altele. 

Din experiența proprie, pot spune că în ultimul an școlar, elevii s-au arătat încântați să ia parte 
la activități precum cele menționate mai sus afirmând că este deosebit faptul că au posibilitatea de a 
participa din mediul lor propriu (camera/bucătăria/curtea lor) la astfel de proiecte interactive, 
inovative, că le face plăcere, că îi relaxează, îi ajută să-și dezvolte diferite abilități, aptitudini și 
capacități, că le oferă oportunitatea de a afla o multitudine de informații noi într-un context destul de 
prietenos. 
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Totodată, elevii au apreciat faptul că, deși le lipsește interacțiunea directă,  participarea la 
activități de acest tip a avut un efect pozitiv asupra dezvoltării lor personale. 

În concluzie, consider că activitățile extraşcolare vin în sprijinul procesului instructiv-educativ 
și au rol deosebit de important în socializarea și valorizarea elevilor. 
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STATU’ LA VASE 
 

PROFESOR: Ștef Alina Angelica                                                                                      
Colegiul Tehnic ,,APULUM’’, Alba Iulia 

 
 

Una dintre tradițiile cu caracter unic în țară este ,,STATU’ LA VASE’’, obicei care se practică 
într-o localitate situată pe Valea Sebeșului, în județul Alba, localitate numită Șugag.   

Inițial ,,STATU’ LA VASE’’ a fost un obicei păgân care data de pe vremea tracilor, acesta fiind 
ulterior adoptat de biserică și reînviat la Șugag. Semnificația lui inițială a rămas neschimbată, aceasta 
fiind uniunea comunității în jurul unui nou cuplu pentru a-l sprijini să intre în viață.  
 ,,STATU’ LA VASE’’ în Lunea Paștelui este un obicei care reunește atât sărbătoarea 
întemeierii unei noi familii, cât și sărbătoarea Învierii Mântuitorului.    

Tradiția spune că în a doua zi de Paște sătenii trebuie să se adune în curtea bisericii și să ia parte 
la un adevărat ospăț organizat cu scopul de a celebra viața de familie. De fapt, se celebrează chiar 
starea de bine și de armonie care trebuie să domnească în sânul familiei.    

Pregătirile pentru ieșirea la ,,STATU’ LA VASE’’ încep din prima zi din Săptămâna Mare. E 
perioada în care întreaga comunitate se ocupă de curățenia caselor și de purificarea veșmintelor, 
precum și purificarea sufletească.           

În zilele de luni și marți costumele tradiționale sunt scoase din lada de zestre, curățate, călcate 
și pregătite pentru sărbătoare. Cu acestea se vor îmbrăca mirii și miresele de peste an în Lunea 
Paștelui. În Miercurea Mare, alături de comunitate, tinerii în alai se îndreaptă spre biserică și fiecare 
dintre ei poartă câte un vas pe care urmează să-l doneze bisericii. Aceste vase sunt sfințite și apoi 
dăruite familiilor mai sărace în Noaptea de Înviere.         

În Joia Mare, conform tradiției, oamenii nu mai lucrează nimic în gospodărie și nici în afara ei. 
În Vinerea Mare (Vinerea Patimilor), după venirea de la Maslu, gospodarii roșesc ouăle. În această 
zonă se obișnuiește vopsirea ouălor cu coji de ceapă, nu încondeierea lor. La amiază merg din nou la 
biserică pentru a participa la Prohod, la slujba de sfințire a ouălor roșii și la pregătirea pentru Slujba 
de Înviere.     

În Sâmbăta Mare, gospodinele din sat pregătesc cu hărnicie  cele necesare pentru masa de Paște: 
cozonaci, ouă roșii, friptură de miel și multe alte bunătăți. Cuplurile de tineri căsătoriți în anul pascal 
care tocmai s-a încheiat pregătesc în plus colaci pentru ,,STATU’ LA VASE’’. Colacii sunt în număr 
de cinci, patru mai mici și unul mai mare. Aluatul folosit este același ca cel folosit la cozonacii 
tradiționali, doar că este îndulcit cu miere. Colacii sunt împletiți în așa fel încât poate fi așezat în 
mijlocul lor un ou roșu.   

Slujba de Înviere se ține duminica dimineața și se sfârșește în jurul orei cinci dimineața, când 
membrii comunității iau Paștele și ciocnesc ouă roșii. În Duminica de Paște familiile se adună, 
mănâncă împreună și se veselesc. În ziua de Paște nu se doarme, iar familiile evită certurile pentru 
avea parte de armonie tot anul.           

Lunea Paștelui are o importanță deosebită pentru tinerii care s-au căsătorit în anul care s-a scurs 
de la Paștele trecut până la prinderea Postului Paștelui din anul în curs. Tinerii se îmbracă în straiele 
mândre populare și merg la biserică. Există un singur element diferit în portul tradițional al tinerelor 
neveste, acestea purtând la brâu panglică de culoare albastru deschis care simbolizează trecerea în 
rândul nevestelor tinere și viața senină ca cerul pentru tinerii căsătoriți.     

Tinerii se îndreaptă veseli spre biserică, sub privirile admirative ale sătenilor. Tradiția cere ca 
în timp ce în biserică are lor slujba, tinerii căsătoriți să se adune în curte, iar la finalul slujbei preotul 
le dă binecuvântarea.            
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Pentru ,,STATU’ LA VASE’’, fiecare familie tânără are rezervată o masă  în curtea bisericii, 
pe care o împodobesc frumos. Există două cifre simbol în această sărbătoare: 2 și 4. Cifra 4 
simbolizează comuniunea care se realizează între tinerii căsătoriți și nașii lor, care le sunt părinți 
spirituali. Nevasta tânără pregătește masa, ținând cont de cifra 4: pe masă pune 4 rânduri de fețe de 
masă țesute în război. În cele 4 colțuri ale mesei se pun colacii ritualici de dimensiuni mai mici, iar 
în mijlocul colacului mare se pune oul roșu. Pe masă se mai pun cozonaci, ouă roșii, prăjituri, vin, 
țuică, friptură de miel, dar și o vază de flori. Motivul florii simbolizează trecerea prin momentele 
ciclului vieții de la naștere până la moarte, floarea fiind și simbolul aducerii pe lume a copiilor.                                                                                                   

În tradiția ,,STATU’ LA VASE’’, elementul central folosit este ,,vasul’’. Acestea sunt realizate 
din lut sau lemn. Importanța vaselor vine și din vremuri mai îndepărtate, de pe vremea tracilor, care 
aveau un cult deosebit pentru familie și pentru realizarea vaselor. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Site-grafie:  
 
1.https://alba24.ro/luni-statu-la-vase-obicei-unic-in-tara-in-a-doua-zi-de-paste-la-sugag-

spectacol-folcloric-si-traditii-program-707972.html;        
2.https://www.timpul.md/articol/statu%60-la-vase-in-lunea-pastelui-un-obicei-vechi-care-

sarbatoreste-cuplurile-proaspat-casatorite--92065.html  
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Importanța activităților extrașcolare 

 
Prof.  Ștefan Mirela                                                                                                         

Școala Gimnazială nr 29 ,, Mihai Viteazul,, Constanța 
 
 

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

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

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

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  

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

-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat;   

-activităţi sportive de echipă; -activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  

-activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);   

-cluburi şcolare.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc   

În perioada pandemiei și a predării online activitățile extrașcolare au fost greu de organizat. S-
au putut face doar tururi virtuale a diferitelor muzee sau obiective turistice. În timp ce unii consideră 
că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare digitalizată, tehnologie, resurse și 
ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență slabă a utilizatorului, care este 
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incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra dezvoltării socio-afective a 
copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid de educație, cu beneficii 
semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, educația online va deveni în 
cele din urmă o componentă integrală a educației școlare. 

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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TRADIȚIILE DE PAȘTI PRIN OCHI DE COPIL 

 
Prof. înv. primar Ștefan Cătălina,                                                                                      
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 
Sărbătoarea de Paști, sărbătoarea Învierii Domnului, este considerată de români cea mai mare 

și, mai ales, cea mai spirituală sărbătoare de peste an. Pe lângă aspectul religios al sărbătorii Învierii 
Mântuitorului, există și o dimensiune populară, a datinilor străbune. 

 

  

 

 

 

OBICEIUL COLORĂRII OUĂLOR 

Folclorul conservă mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouăle de Paști și 
de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răspândită relatează că Maica 
Domnului, care venise   să-și plângă fiul răstignit, a pus coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit 
de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroșit, a spus celor de 
față: "De acum înainte să faceți și voi ouă roșii și împestrițate întru aducere aminte de răstignirea mea, 
după cum am făcut și eu astăzi". 

Ciocnitul ouălor se face dupa reguli precise: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) 
ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de partener, în timp ce rostește cunoscuta formulă 
"Hristos a Înviat!", la care se răspunde "Adevarat a Înviat!". (http://www.universdecopil.ro/oul-de-
paste-mitologie-mituri-legende.html) 

 

 

 

 

 

 

Paștele este un prilej de împăcare sufletească și de bucurie resimțită de toți: adulți și copii, 
deopotrivă. Mesajul divin al acestei sărbători este perceput de către copii prin atitudinile și 
comportamentele însușite de la părinți. Ce poate fi mai înălțător și mai plin de semnificații decât 
”trăirea” Sfintelor Sărbători Pascale acolo unde tradiția este păstrată cu sfințenie? 
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În satul românesc, oamenii trăiesc mult mai profund Învierea lui Iisus Hristos. Aici, religia se 
împletește cu datina și obiceiurile care au fost transmise din generație în generație prin viu grai și 
păstrate cu sfințenie de către fiecare familie. 

În spațiul urban, tradițiile românești au început să se dilueze sau să capete conotații comerciale. 
De cele mai multe ori, copiii tind să îndrăgească această sărbătoare nu pentru latura ei religioasă, ci 
pentru latura ei laică - venirea iepurașului cu daruri.  

De aceea, cu ajutorul părinților, consider că noi, cadrele didactice, avem datoria morală de a-i 
crește și educa pe copii în cultul respectării tradițiilor românești, de a-i determina să simtă și să 
prețuiască aceste valori încă de la o vârstă fragedă, de a le  sădi în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu 
și semeni. 

De la stânga la dreapta, elevi din clasa a III-a D, 
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău: 

Homeucă Iris, Grigore Daria, Sîrbu Sofia, Săcuiu Ilinca. 

De la stânga la dreapta, elevi din clasa a III-a D, 
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău: 

Prăjescu Nicoleta, Sin Ioana, Vlăduță Mihai, Mihalașcu 
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Parteneriatul cu părinții pentru realizarea activităților educative 

 
 

Profesor Ștefan Dana Iuliana 
Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” 
Municipiul Câmpina, Județul Prahova 

 
 

”Lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea ce-i cu adevărat greu  este să ne punem în starea 
de a le face” Constantin Brâncuși 

Școala, familia și comunitatea sunt trei aspecte fundamentale care i-a preocupat, deopotrivă, pe 
sociologi, pe pedagogi, pe filozofi, fiecare încercând să surprindă aspectele care determină 
funcționarea acestora în parametrii optimi. Ne vom axa deocamdată doar pe cei doi piloni de 
rezistență într-o societate, si anume, școala și familia,  

Cuvântul ”școală”, ca și concept, provine din latinescul ”schola”, derivat și el la rândul său din 
greaca antică ”scholeion”, de la ”schole”. Termenul grec era înțeles la început drept ”timp liber”, 
pentru ca apoi să evolueze: de la ”timp liber” ,cuvântul a ajuns să descrie ”locul în care era petrecut 
timpul liber”, adică locul în care se țineau discuții filosofice sau științifice în timpul liber, pentru a 
descrie mai apoi ” locul de lectură”, până la a descrie locul de instruire pentru excelență. 

În ceea ce privește cuvântul ”părinte”, în acest context, termenul provine din latinescul ” 
parens”, ”parentis” , și înseamnă procreator, mama și tata. 

Școala, ca instituție centrală a comunității, nu poate funcționa și nu se poate dezvolta fără 
sprijinul comunității (respectiv familie și autorități locale). 

De aceea, mai ales în aceste vremuri tulburi, ideea unui parteneriat între școală și familie este 
imperios necesară, realizându-se astfel un echilibru, din care nu trebuie să se uite elementul central, 
și anume elevul, respectiv copilul. Pentru că totul trebuie să se concentreze pe formarea și dezvoltarea 
competențelor personale și profesionale ale acestuia. De aceea, trebuie dezvoltată  atitudinea pozitivă 
în cooptarea părinților în parteneriatul real școală- familie. 

În perioada școlii on-line, activitățile educative școlare și extrașolare care s-au desfășurat, sub 
forma a diferite concursuri, proiecte, activități etc., au putut avea succes doar datorită implicării 
părinților care au înțeles că responsabilitatea educației copiilor și dincolo de încheierea actului 
didactic propriu-zis nu cade doar asupra școlii, ci și asupra lor, un factor determinant în cheia 
succesului copiilor lor!   

Școala nu poate oferi soluții, dar cadrele didactice, prin exemple de bune practici, pot fi repere 
în acest sens. Nu există o abordare șablon, atunci când vrei să implici părinții alături de copii în 
activitățile on-line!   

Rolul școlii nu este doar acela de a educa, ci și acela de a oferi  posibilități cât mai atractive  de 
a participa la activitățile școlare ( chiar dacă prezența fizică a elevilor, în cele mai multe localități, nu 
a fost posibilă atâta vreme ), prin diversitatea activităților  pe care o pune la dispoziție copiilor, în 
diferite domenii: cultural, artistic, civic, sportiv etc. 

În orașul nostru, Câmpina, se desfășoară de scurt timp, cu ajutorul părinților, dar și al 
autorităților locale și al unor fundații, la nivel local, Proiectul ”#9nePasa.   
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#ÎmpreunăPentruCâmpinaCurată”, activitate care are rolul de a ne aduce aminte că 
frumusețea pură a naturii ne poate face să uităm de clipele grele prin care trecem.  

Toti ne dorim, cu siguranță, ca lumea noastră să-și păstreze verdele rămas, de aceea trebuie să 
învățăm copiii, alături de părinți, să acționeze, în mod voluntar, până nu este prea târziu! Este unul 
dintre multele proiecte prin care încercăm să-i facem pe copii, părinți și autorități, responsabili de 
binele pe care trebuie să ni-l facem nouă, tuturor, într-o natură curată!  

  

849



 

Ghid pentru lucrul cu părinții 

 
Profesor Ștefan Dora                                                                                                             

Liceul Tehnologic Cojasca 
 

 
2021 

Modalități de lucru cu părinţii 
Experienţa din cadrul activităților derulate în proiecte și programe educaționale ce au avut ca 

scop prevenirea și reducerea absenteismului, mi-a demonstrat că la activităţile cu părinţii din medii 
dezavantajate socio-economic, nu au succes metode precum prelegerea, expunerea, 
explicaţia, prezentările Power-Point supraîncărcate cu texte informative.   

Părinţii preferă metode interactive, au nevoie să colaboreze, să obţină produse imediate, doresc să 
îşi valorifice abilităţile creative şi se simt valorizaţi atunci când sunt afişate în spaţiul şcolii lucrările 
realizate de ei. 

Astfel, activitățile desfășurate cu părinții au avut un real succes dacă am utilizat metode de lucru 
experențiale, interactive, creative, bazate pe interacțiune, pe cooperare şi valorificarea resurselor şi 
experienţelor.  

Un alt scop al acestor întâlniri a fost conștientizarea importanței educației, astfel încât părinții 
să înteleagă și să fie convinși că viitorul copiilor depinde de educație și implicarea lor generează 
securitate și încredere copilului in cadrul procesului educational. De aceea în cadrul întâlnirilor lunare 
s-au urmărit: eliminarea barierelor dintre părinți și școală, transformând ședința cu părinții, care era 
o întâlnire în care se discutau problemele comportamentale ce se impun pentru derularea în bune 
condiții a procesului educativ, în întâlniri unde profesorii și părinții s-au cunoscut reciproc și au 
identificat căi comune pentru creșterea gradului de educație a elevilor. Întâlnirile cu părinţii sunt 
prilejuri pentru a informa părinţii referitor la modul cum se comportă copilul lor cu ceilalţi copii şi 
progresele pe care le înregistrează acesta în timpul activităţilor. 

 

Modalităţi de încurajare a părinţilor să participe la activităţi 

• Întâlniri individuale cu părinţii, planificate la intervale mici de timp, pentru a le oferi acestora 
informaţii despre copiii lor; 
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• Întâlniri de grup cu părinţii care au ca obiectiv prezentarea şi discutarea unor teme de interes 
pentru toţi părinţii – de exemplu, metode de responsabilizare a copiilor sau cum valorizăm timpul 
liber al copiilor; 

• Primirea, de către părinţi, a unui raport scris cu progresele copiilor la sfârşitul fiecărui 
semestru, cu accent pe aspectele pozitive şi pe acele abilităţi şi comportamente pe care părinţii să le 
încurajeze la rândul lor; 

• Participarea părinţilor la diverse evenimente organizate de şcoală, festivităţi, gastronomie ;  

Cum anunţăm părinţii? 

Pentru a participa la aceste întâlniri, este nevoie ca părinţii să perceapă beneficiile directe ale 
sesiunilor, acum ar fi de exemplu faptul că vor învăţa cum să îşi rezolve dificultăţile pe care le au în 
gestiunea anumitor comportamente ale copiilor sau că vor învăţa cum să optimizeze dezvoltarea 
cognitivă, socială sau emoţională a copilului.  

Părinţii au propriile întrebări şi temeri despre cum să îşi educe copii: de ce copiii lor au un 
comportament şi nu altul, cum să reacţioneze ca părinte în unele situaţii sau cum să îi ofere copilului 
un mediu cât mai sănătos în care să se dezvolte. Oferirea unui cadru în care părinţii pot găsi răspuns 
la aceste întrebări este un beneficiu imediat al participării la aceste întruniri. Importante sunt 
modalitățile de abordare la astfel de întâlniri. Prin brainstorming, se solicită, spre exemplu ca 
participanţii să ofere cât mai multe şi variate răspunsuri pentru ceea ce înseamnă a fi un părinte bun, 
ce este educația și care sunt roadele acesteia, cum se pot implica părinții în activitățile educaționale.  

Listarea răspunsurilor se va face de către facilitator prin scrierea cu litere mari a unor cuvinte 
cheie sau prin desene semnificative. La activităţile cu părinţii, într-un mediu care conferă încredere, vor 
avea loc „discuţii”, în care participanţii sunt provocaţi la dialog, la ascultare empatică a opiniei 
și argumentelor celuilalt, la negociere reală. Prin comunicare, se urmăreşte descoperirea propriei 
persoane, interacţiunea cu ceilalţi, analizarea unei anumite situaţii şi exprimarea diferitelor puncte 
devedere, sinteza rezultatelor obţinute. Pentru aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare este 
nevoie întotdeauna de o atmosferă caldă, de încredere, pentru ca părinții să se poată exprima liber și 
să se simtă acceptați. Sunt importante abilitățile de ascultare activă , de expunere liberă a ideilor și 
oferire de feedback pozitiv.  

De asemenea, un aspect important privind colectarea sistematică de informații pentru a fi cât 
mai obiectivi, l-am descoperit și în cadrul cursurilor de formare ale proiectului INO - PRO - INOvatie 
si PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, respectiv ancheta pe bază de chestionarce 
s-a s-a concretizat în aplicarea de chestionare în mediul online, focus-grupuri şi 
interviuri. Interpretarea datelor factuale constă în obţinerea unor rezultate utile pentru propunerea 
programelor de intervenţie, ameliorare şi dezvoltare şcolară, în vederea scăderii absenteismului 
şi abandonului şcolar. 

Activități și instrumente de lucru în cadrul întâlnirilor cu părinții 

1. Hai să ne cunoaștem-Floarea.(activitate desfășurată față în față) 

Fiecare participant primeşte materiale decupate din coli colorate: două frunze, o floare, o 
tulpină, în funcţie de anotimp. Pe elementele florii, participanţii sunt invitaţi să scrie sau să deseneze: 
ultima reuşită, o dată calendaristică importantă, o calitate a copiilor, activitatea preferată. Se prezintă 
fiecare floare grupului. Se afișează rezultatele obținute pe o coală de flipchart.  

Sunt evidențiate următoarele: resursele părinților sunt valorizate, fiecare părinte va fi implicat, 
sarcinile sunt communicate clar, pe înțelesul acestora, sunt încurajați să-și exprime punctele de 
vedere, sunt afișate rezultaele obținute. 
O frunză O calitate personală O calitate a relației părinte-

copil 
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O altă frunză O dată calendaristică 
importantă 

O calitate a copiilor 
dumneavoastră 

Tulpina  Un obiectiv O întâmplare fericită 
Floarea  Ultima reușită O urare / mesaj pentru copilul 

dumneavoastră 
 
 2. Educația în viața noastră -Fapte de viaţă(activitate desfășurată online) 
 
Povestiţi celorlalţi părinţi „Ce rol a jucat educaţia în viaţa dvs.?“„Există om fără 

educaţie?”  Prezentați fapte de viață în care să evidenţiaţi rolul educaţiei, al şcolii pentru viitorul 
copiilor dvs. prin mijloace diferite (desene, cuvinte cheie, colaj). Cu ce ne ajută educaţia? Cu ce-i 
ajută educaţia?  

Se dau premii pentru: cel mai haios, cel mai interesant, cel mai creativ, cel mai complex, cel mai 
convingător material realizat de părinți. 

     Concluzii ce se pot desprinde din această intervenție: 
• Educaţia este pregătire pentru viaţă 
• Educaţia este un lucru foarte important în viaţa fiecărui om 
• Educaţia contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societăţii  
• Educaţia are două laturi - individuală şisocială 
• Educaţia este mixajul dintre a şti, a face, a fi 
• Omul devine om numai dacă este educat 
• Învăţarea se produce în mod formal, informal şi nonformal 
 
3. Suntem o echipă-Roluri în echipă.(activitate desfășurată față în față) 

Participanții vor desena un simbol al echipei, cu inspiraţie din natură. Se afişează rolurile jucate 
de membrii echipei. Fiecare participant identifică rolul pregnant jucat în echipele de care aparţine. Ce 
roluri pot fi jucate de părinţi în promovarea educaţiei şi valorizării acesteia de către copii.Se 
analizezază avantajele şi dezavantajele muncii în echipă. Va fi elaborat un refren care să susţină ideea 
echipei, pe care să-l cânte toţi membrii. 

Se desemnează în fiecare echipă, prin negociere, un lider,care va ţine legătura cu cadrul 
didactic. Fiecare echipă primeşte un set identic de materiale şi are sarcina de a construi un comitet 
care să combată abandonul în şcoala din care copiii lor fac parte, care să susţină învăţarea,motivaţia 
şi succesul copiilor. În decurs de 50 de minute, cu ajutorul unui pachet cu materiale identice: reviste, 
textile, scobitori, lipici, foarfece, markere, participanții vor realiza un poster motivational conform 
cerințelor. Câştigă echipele care obţin scoruri ridicate la: prezentare, aspect estetic, funcţionalitate, 
lucru în echipă al membrilor, folosire efcientă a timpului, utilizarea consumabilelor.40 

Sarcini și rol în cadrul intervenției 
• Conducătorul: atribuie sarcini, controleaza rezultate, motivează 
• Promotorul: vine permanent cu idei noi 
•  Supraveghetorul: evaluează activitatea colegilor săi 
• Executantul: face tot ce i se cere, aplică 
• Susținătorul: ridică moralul celorlalți în situații dificile 
•  Investigatorul: explorează ideile în profunzime 
• Finalizatorul: trage concluziile, retușează rezultatul final 
 
4. Cât de bine mă cunosc-Harta personală(activitate desfășurată  online) 

În cadrul acestei activităţi, participanţii îşi creează harta personală: în mijlocul unei foi de 
flipchart desenează un cerc în interiorul căruia îşi scriu prenumele, din cerc trag mai multe săgeţi în 
dreapta şi în stânga şi îşi scriu calităţile în dreptul săgeţilor din dreapta şi defectele în dreptul săgeţilor 
din stânga. Remarcăm faptul că participanţii îşi identifică destul de uşor şi repede calităţile, dar, 
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pentru identificarea defectelor, le este mai greu, aşadar recurg inclusiv la a-i întreba pe ceilalţi 
participanţi.cadrul didactic pune în discuţie, printr-o întrebare, şi apartenenţa etnică a participanţilor 
şi îi roagă s-o includă la calităţi şi/sau defecte. Participanţii prezintă hărţile personale în plen. Se 
discută pe marginea acestora.  

În final, cadrul didactic fixează informaţia obţinută şi trage concluziile dezbaterii. Activitatea a 
urmărit autoanaliza sau reflecţia asupra sinelui în vederea identificării plusurilor şi minusurilor şi, 
ulterior, a creşterii încrederii în sine şi în puterea de îmbunătăţire a vieţii, inclusiv pe planul asumării 
demne şi pozitive a identităţii etnice. 

 

5. Eu știu să comuni c- ,,Plimbarea orbului ” .(activitate desfășurată față în față) 

Participanții vor lucra în diadă. Unul dintre participanți va fi legat la ochi iar altul îl va ține de 
mână și îl va direcționa vorbindu-i, în spațiul clasei, pentru a ajunge împreună de la un punct al 
încăperii la altul. Traseul ce trebuie făcut va fi presărat cu obstacole pe care perechea le poate parcurge 
cu succes numai dacă partenerul care vede îl va ghida corespunzător pe cel legat la ochi. Activitatea 
se termină când toate perechile au ajuns la punctul final al traseului. 

Întrebări pentru discuții:  

- Pentru partenerul legat la ochi: Cum te-ai simțit, care au fost nevoile tale pe parcursul 
exercițiului?  

- Pentru partenerul care ghidează: Ce ai simțit să faci pentru a-ți proteja și pentru a-ți ajuta 
partenerul?  

- În relația părinte-copil, cine este ghidul, cine este cel ghidat?  

- Cum este necesar să acționeze părintele pentru a-și ajuta copilul să traverseze obstacolele din 
viață?  

În comunicarea cu copiii:  

- Ai grijă la felul în care transmiți copilului ceea ce dorești! Felul în care spui contează mai mult 
decât ceea ce spui!  

- Nu aștepta ca doar tu să fii înțeles, înțelege-i și tu pe ceilalți, înțelege ce-ți transmite copilul!  

- Ține cont de sentimentele copilului!  

- Învață să asculți ceea ce îți spune, observă felul în care îți spune! 

- Evită cicăleala! După un timp, copilul tău nu te va mai asculta! 

 

6. Povestea mea- povestea familiei(activitate desfasurată online) 

Provocare  

Ce fel de părinte ești?  

Ce părinte îți dorești să fii?  

Ce îți dorești cel mai mult pentru copilul tău? 

Cum este familia ta?  

Cine ești tu?  
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Fiecare familie are o poveste, fiecare copil are o istorie personală. Cum orice călătorie începe cu 
primul pas, exercițiul următor ne permite să pășim împreună pe drumul cunoașterii copiilor și 
sprijinirii lor în activitatea școlară. Numai cunoscându-i cu adevărat, putem să-i ajutăm să devină cine 
pot să fie. 

Scopul  

Permite inter-cunoașterea participanților și identificarea motivaţiei lor de participare la 
program; 

Obiective 

Activitatea îi va sprijini pe participanţi:  

- să se cunoască între ei;  

- să stabilească legături interpersonale în cadrul grupului. 

Organizarea grupului 

Prezentarea se va face individual, în fața grupului 

Resurse utilizate 

foaie de flip-chart, marker; 

Pașii activităţii 

1. Participanţii vor prezenta pe scurt informații legate de propria persoană (nume, vârstă, 
ocupație, interese etc.) și despre familia lor, conform Fișei de lucru Povestea mea. Își vor exprima 
aşteptările şi interesele privind participarea la programul de mentorat.  

2. Ordinea prezentărilor este aleatoare, toţi membrii grupului urmând să-şi spună părerea; 

3. Cadrul didactic va nota pe flipchart numele tuturor participanților pentru a facilita reținerea 
acestora.  

Analiza activităţii 

Întrebări pentru discuții: Ce ați descoperit despre participanții la grup? Ce vă aseamănă, ce vă 
diferențiază? 

Repere teoretice 

Prezentarea participanților este unul din momentele cheie ale formării unui grup. Sentimentul 
încrederii în ceilalți ajută la construirea unor relații pozitive intragrup, ce vor potența implicarea în 
activități. Apropierea umană, sesizarea asemănărilor între participanți, sentimentul acceptării 
necondiționate și al siguranței, alături de părinți care au aceleași nevoi și interese, pot acționa ca 
factori ce motivează implicarea în program. 

 

Indiferent de aplicații sau de metodele de abordare a unor teme, este esențial ca părinții să 
conștientizeze importanța implicării lor în procesul educaționalșisă învețe să identifice ceea ce 
este mai important pentru copiii lor. Copiii care beneficiază de sprijinul adulților au o șansă în 
plus de a se dezvolta armonios și de a-și atinge potențialul. Prezentul ghid este considerat a fi 
un proces, un model de bună practică sau o modalitate de a proceda care, în contextul instituţiei 
respective, îmbunătăţeşte sau conduce la îmbunătăţirea relației cu părinții ,cu comunitatea 
locală. 
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Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie 

 

 

Ștefan Elena -Valentina, Prof. înv. preșcolar,                                                              
Școala Primară Nr. 1 Puieni, județul Giurgiu 

 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

-au rol complementar celui al școlii; 

-dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

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

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

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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 Activități extrașcolare în pandemie 

 
 
 

P.Î.P. ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 
ŞCOALA GIMN. NR. 33 GALAŢI 

 
 
 
Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 

sunt unii dintre ei care au părinţii foarte ocupaţi şi de aceea ei petrec cel mai mult timp singuri sau în 
faţa calculatorului. În cazul unui astfel de copil, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece 
îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă în familie lipsește 
„mentorul”, persoana care să îl ghideze, el va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult 
responsabil, un cadru didactic.  

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. 

Un aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îi fac pe elevi mai responsabili, 
iar această responsabilitate îi pregătește pentru viitor. Implicarea în astfel de activităţi le oferă 
experiențe diferite, îi ajută să-și facă prieteni, să socializeze, un lucru foarte important în cazul copiilor 
care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor.  

Pandemia a acutizat  aceste dificultăţi de comunicare, de aceea am încercat să-mi implic  elevii 
în diferite activităţi, chiar dacă au fost în mediul on-line. 

O serie de activităţi au fost realizate cu ocazia sărbătorii creştine – Sf. Paşte. Aceste Sfinte 
Sărbători sunt caracterizate, ca majoritatea sărbătorilor de altfel, printr-un număr mare de obiceiuri și 
tradiții. Acestea reprezintă un mijloc simbolic de a comunica, întrucât plăcerea oferită membrilor 
grupului este dată de repetarea lor. Prin importanța și natura lor recurentă, ritualurile au dobândit un 
rol semnificativ în stabilirea și păstrarea unei legături între membrii grupului de elevi. 

Poate că la o primă privire pare un contrast evident între concepte, având pe de o parte cererile 
şi ritmul alert al unei vieţi tehnologice tot mai avansate şi de cealaltă parte tradiţiile şi obiceiurile 
străvechi. În realitate ele se pot foarte bine uni cu nevoile diverse ale oamenilor din ziua de astăzi, în 
special cu cele ale copiilor. 

Activităţile au debutat cu o săptămână înainte de vacanţa de primăvară şi au continuat pe 
perioada acesteia. Prima activitate a constat în selectarea unor materiale despre obiceiuri specifice 
acestei sărbători, din diferite zone ale ţării. Acestea au fost trecute în cartea realizată cu ajutorul 
aplicaţiei Book Creator în cadrul unei întâlniri pe classroom. Am continuat să culegem reţete ale unor 
bucate pregătite special pentru masa de Paşte. Elevii au avut ca sarcină să adune reţete vechi de la 
bunici sau de la rude mai în vărstă. Cei pricepuţi în arta scrierii au creat poezioare scurte care au fost 
ilustrate de copiii cei mai talentaţi la desen. 

Pe perioada vacanţei au avut ca sarcină să particepe la pregătirile în familie pentru sărbătorile 
pascale. Copiii s-au fotografiat în acţiune- când frământau cozonacul  sau vopseau ouă în diferite 
tehnici. Pozele erau postate pe grupul de Whats App. În seara de Înviere aram departe fizic, dar atât 
de aproape sufleteşte şi toate acestea prin intermediul tehnologiei. Ne-am trimis poze cu Lumina 
Învierii şi prin salutul pascal ne-am mărturisit credința în dumnezeirea lui Iisus Hristos. 

Existența unor obiceiuri de familie este importantă pentru continuitatea psihologică a familiei, 
în cazul nostru, a familiei de la şcoală. Am creat un izvor de iubire și un spirit de apartenență, lucruri 
care fac viața într-o lume agitată să pară mai uşoară şi frumoasă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                                                    
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ ÎN PANDEMIE 

 
 

Profesor învățământ preșcolar: ȘTEFAN MARINELA OLIVIA 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBOGA 

 
 
 
„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.ˮ 
– Jean Jacques Rousseau  

 
 
Activitatea copilului și educarea lui nu trebuie să se limiteze la spațiul și timpul școlar, ci trebuie 

să ia contact și cu mediul social și natural. Pentru realizarea unei educații de calitate se impune 
îmbinarea activității curriculare cu cele extrașcolare.  

Activitățile extrașcolare în învățămîntul online vine în completarea procesului de învățământ şi 
contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor în diverse domenii. Activitățile 
extrașcolare diferă de cele şcolare prin modul de organizare şi desfăşurare. Conținutul lor este ales de 
copii în funcție de dorințele, preferințele şi interesele acestora, față de cele şcolare care se regăsesec 
în curriculum.     

Activitatea extrașcolară este o formă de educație a copilului care îl ajută să-și formeze și 
dezvolte personalitatea, prin identificarea și cultivarea aptitudinilor, talentelor și înclinațiilor acestuia, 
precum și prin stimularea creativității de la cea mai fragedă vârstă și reprezintă o continuare firească 
a activității educative din grupă cît și în mediul online. 

Educația extrașcolară poate fi de tip informal (educarea copilului sub influența mediului 
sociocultural cu care acesta intră în contact) şi de tip non- formal (realizată în cadrul sistemului de 
învățământ sau în instituții sau organizații cu caracter educativ- biserică, bibliotecă, casă de cultură, 
cercuri de arte plastice, săli de sport, etc.) 

Scopul activităților extrașcolare constă în antrenarea și implicarea copilului în activități cât mai 
variate și diverse prin stârnirea și cultivarea interesului pentru diverse activități (culturale, sociale, 
ecologice, practice) și prin dezvoltarea talentelor personale, a aptitudinilor și atitudinilor caracteriale. 
Pentru cei mici se pot organiza o serie de activități extrașcolare ca: drumeții, plimbări, excursii, 
serbări, activități și jocuri distractive, vizionarea de spectacole și piese de teatru. Astăzi, toate acestea 
pot fi posibile doar prin intermediul calculatorului. Vizităm muzeele, expozițiile, casele memoriale 
online. 

Prin desfășurarea acestor activități, copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare și socializare, 
de observație, de dezvoltare a culturii, a imaginației și memoriei. Plimbările, drumețiile și excursiile 
oferă copiilor multiple modalități de dezvoltare, formează trăsăturile morale, însușesc regulile de 
comportare în colectiv și în anumite medii sociale.  

Copiii vor putea reda realitatea cu mai multă acuratețe, dar și într-un mod creativ în cadrul unor 
activități de desen sau modelaj, iar materialele culese pot fi utilizate în activitățile practice și de 
creație. Activitățile sportive și jocurile distractive duc la dezvoltarea plăcerii pentru mișcare în aer 
liber. Acest tip de activități dau copiilor posibilitatea să se descopere, să își folosească cunoștințele, 
priceperile și deprinderile ce le au însușite în realizarea unor noi cerințe. Aceste activități se 
desfășoară în aer liber, copiii se simt liberi în manifestări și acțiuni, neconstrânși, oferindu-le 
posibilitatea de a face comparații, de a cerceta și analiza în funcție de propriile interese. Pentru aceste 
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activități se vor utiliza materiale din natură (pietre, scoici, roci, frunze) sau materiale reciclate (cutii 
din carton, sticle, materiale textile) dar care vor antrena creativitatea și imaginația copiilor.  

Activitățile și jocurile distractive, prin conținutul lor acționează pe mai multe planuri: motric, 
intelectual și afectiv, oferit posibilitatea de a valorifica nevoile fiecărui copil, de a se descoperi și de 
a-și evalua cunoștințele, iar educatoarei oferă posibilitatea de a reflecta și stabili ce demersuri 
educative va desfășura în continuare. Serbarea este o activitate extrașcolară plăcută și iubită de copii, 
reprezintă un moment de bucurie, emoție, bună dispoziție și voie bună, oferind copiilor posibilitatea 
să apară în fața unui public și să își prezinte rolul. În cadrul unei serbări se oferă posibilitate copilului 
de a relaționa cu grupul, de a participa activ și de a-și cultiva înclinațiile, aptitudinile și interesele, 
disciplinându-și în același timp și comportamentul. Copilul se pune în valoarea având posibilitatea 
de a aparea în fața unui public, unde își interpretează rolul, folosindu-se de imaginație, dicție, mimică, 
gestică și de siguranța de sine. 

Activitățile extrașcolare urmăresc la copil formarea unor abilități și competențe de tip atitudinal, 
comportamental și social, altele decât cele dobândite formal, în grădiniță, dar corelate cu acestea în 
vederea unei mai bune adaptări în comunitate și în societate, iar prin participarea la astfel de activități 
îl ajutăm pe copil să își dezvolte abilitățile de comunicare, de socializare, de observație și de 
dezvoltare a imaginației și a inteligenței. Participarea efectivă la activitățile extrașcolare oferă 
posibilitatea fiecărui copil de a se afirma conform naturii și firii sale, angajează și copiii timizi, îi 
temperează pe cei agresivi, dezvoltă spiritul de cooperare și colaborare. 

Activitățile extrașcolare stimulează anumite aptitudini şi valori, dezvoltă spiritul de inițiativă şi 
imaginația, comunicarea, stimulează gândirea, încurajează competiția şi dezvoltă talentul, contribuie 
la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Acest tip de activități oferă oferă copiilor posibilitatea de a 
investiga, analiza, compara, generaliza, de a-şi restructura şi lărgi cunoştințele anterioare. Prin 
activitățile extrașcolare cadrul didactic are posibilitatea de a cunoaște mult mai bine copiii, de a-i 
dirija și influența dezvoltarea lor pe toate palierele, urmărind să atingă în același timp scopul principal 
al educației pregătirea pentru viață. 

“Educația nu inseamnă pregătire pentru viață; educația este viața însăşi.ˮ-John Dewey  
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ROLUL PARINTELUI IN ACTIVITATILE EXTRASCOLARE 

 
 

Prof. Stefan Nadina 
Liceul “Voltaire” Craiova 

 
 
Pandemia ne-aaruncat intr-o perioada în care apar schimbări peste schimbări: școala trece 

online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru 
părinți, elevi și profesori. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale 
școlii, în educația copiilor?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 
fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

  Printre cele mai mari provocări  oferite de educatia on-line , in randul copiilor , se numără: 
• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală 
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale 

şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. 
Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor.  
Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 
adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului 
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Tranziția de la clasă la școala on-line poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de 

concentrare scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută. 
Dincolo de teme și școală, copii au nevoie să se deconecteze, sa se relaxeze, sa achizitioneze 

noi abilitati, iar un mod de a realiza acest lucru este implicarea lor in activitati extracurriculare, 
individual sau in echipa. 

Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-
i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil.  
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Un exemplu de activitate extrascolara: activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite 
și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice ale cluburilor sau cercurilor tematice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 

 Bibliografie selectivă: 

- Cernea Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 

- Vâneață, Gabriela, Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile 
extracurriculare, pe site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/, postat pe 8 aprilie 2016, orele 17:05, 
site vizitat pe 2 iulie 2018, orele 8:18 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL      
Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 
Prof. Stefanescu Teodora                                                                                                   

Liceul Teoretic C. A. Rosetti, Bucuresti 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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IMPLICAREA ELEVILOR ÎNTR-UN PROIECT eTWINNING.                      
EXEMPLU DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ÎN PANDEMIE 

 
 

PROF. ȘTEFANIA MANEA 
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”,                                              

PETROȘANI, jud. HUNEDOARA 

 
În condițiile actuale, când întreaga omenire se confruntă cu o situație fără precedent, implicarea 

elevilor în activități extrașcolare este limitată, dar nu imposibil de realizat. Așa cum activitățile 
instructiv- educative au trecut în online, există activități extrașcolare care se pot face de acasă, în 
spațiul virtual. În niciun caz nu trebuie să se renunțe la acestea deoarece au un impact semnificativ 
asupra vieții sociale și a sănătății mentale a elevilor care sunt izolați de prieteni și hobby-uri în această 
perioadă.  

Un astfel de exemplu de activitate extrașcolară desfășurată  în spațiul virtual este implicarea 
elevilor în cadrul unui proiect eTwinning care le-a oferit posibilitatea să-și exerseze cunoștințele de 
limba engleză. Proiectul cu titlul: „Reading in Pandemic Time” a debutat în octombrie 2020 și se 
încheie în mai 2021. Sunt implicați elevi din 7 instituții de învățământ liceal, cu vârste cuprinse între 
15-18 ani: Ercan Akın Fen Lisesi, BURDUR, TURCIA, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi, 
Bornova, TURCIA, Silifke Fen Lisesi, Silifke, TURCIA, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Krakowie Kraków, POLONIA, ITCS "Luigi Palma", Corigliano Calabro (CS), 
ITALIA, Šiaulių universitetinė gimnazija, Šiauliai, LITUANIA, și Colegiul National Mihai Eminescu 
Petrosani, ROMÂNIA. Din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Petroșani, au participat 13 
elevi din clasa a X-a, specializarea: științe ale naturii, profil: intensiv engleză. 

În cadrul proiectului elevii au desfășurat diverse activități precum: prezentarea elevilor și a 
profesorilor („About me! My Book Cover”), crearea logo-ului proiectului; realizarea unui sondaj de 
opinie privind „obiceiurile de a citi”, cu întrebări formulate de aceștia și urmat de interpretarea 
răspunsurilor („What kind of reader are you?”); prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri 
comune; compunerea unor felicitări de Crăciun și Anul Nou; citirea a două cărți în limba engleză 
(„Micul Prinț” de Antoine de Saint Exupery și „1984” de George Orwell), pe care le-au propus și 
votat, urmată de dezbateri online; compunerea unui poem de dragoste, crearea unui poster cu acesta, 
urmat de votarea celui mai frumos poem și o întâlnire în cadrul căruia câștigătorii și-au recitat 
poemele compuse; întâlniri cu doi scriitori din Turcia, ocazie cu care au citit opere ale acestora, 
traduse în limba engleză, și-au exprimat punctul de vedere și le-au adresat întrebări; realizarea unor 
materiale pentru blog-ul proiectului, reprezentative pentru fiecare țară (depre scriitori și poeți, cărți, 
aspecte legate de limbă, bucătărie etc.); au sărbătorit ziua eTwinning prin realizarea unor sloganuri 
în limba engleză și limba maternă.  

La întâlnirea finală, la care au participat toți elevii implicați, aceștia au vorbit despre experiența 
oferită de acest proiect, iar, la final, au primit certificatele de participare. Elevii au comunicat în 
camera de chat de pe TwinSpace, precum și în cadrul întâlnirilor virtuale pe platforma ZOOM. 
Produsul final al proiectului este un website pe care elevii au încărcat materiale realizate în cadrul 
proiectului: https://readinginpandemictime.blogspot.com/.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt importante nu doar pentru elevi, care, prin implicarea, 
își pot învinge timiditatea, interacționează în diverse situații, își exprimă creativitatea și punctul de 
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vedere, ci și pentru cadrele didactice, oferindu-le posibilitatea să își lărgească orizonturile, prin 
schimbul de experiență. 

Beneficiile acestei activități extrașcolare pentru elevi: 

1. i-a ajutat să își exploreze pasiunea pentru citit; 
2. și-au dezvoltat abilități de viață cum ar fi: managementul timpului (ex. au avut de citit o carte 

într-o anumită perioadă de timp), perseverență, spirit de echipă și colaborare (ex. au colaborat cu 
colegii din clasă, dar și cu cei din proiect); 

3. și-au făcut prieteni mai ușor deoarece aceste activități le-a oferit șansa de a întâlni colegi din 
alte țări cu interese comune;  

4. le-a oferit posibilitatea să se rupă de școală și, în același timp, să-și urmeze o pasiune și să-
și impresioneze colegii, profesorii și părinții; 

5. și-au depășit anumite temeri, cum ar fi: vorbitul în public, timiditatea etc. 
6. și-au exersat limba engleză și și-au îmbunătățit rezultatele la această disciplină;  
7. au participat la activități la care la școală nu ar fi avut ocazia (ex. întâlniri cu scriitori dintr-

o altă țară, dezbateri cu elevi din alte țări) și au folosit ca limbă de comunicare limba engleză; 
8. prin interacțiunile cu colegii și profesorul, conexiunile socio-emoționale, care se stabilesc, 

modelează personalitatea unui elev, abilitățile de rezolvare a problemelor, opiniile personale, 
abilitățile de luare a deciziilor; 

La începutul lunii mai 2021, elevii au primit un chestionar de satisfacție care are drept scop 
evaluarea participării la acest proiect. Rolul profesorului în implicarea elevilor în astfel de activități 
este esențială, fapt ce reiese din răspunsurile date de aceștia. Majoritatea, adică 69% din participanți, 
consideră că au fost motivați de profesorul de la clasă să participe, 15% de colegii de clasă și 15% au 
participat din proprie inițiativă. Tuturor le-a făcut plăcere să participe la acest proiect și toți consideră 
că participarea la acest proiect a fost o experiență valoroasă.  

La întrebarea: „Ce experiență apreciați cel mai mult în timpul participării la acest proiect?”, 
77%  au considerat că citirea unor cărți în limba engleză, iar 54% participarea la dezbateri. Ca urmare 
a participării la acest proiect, 69% consideră că și-au îmbunătățit abilitățile de exprimare orală în 
limba engleză, 53% abilitățile de înțelegere a unui text scris, 46% abilitățile de înțelegere a unui mesaj 
audiat și 23% abilitățile de exprimare în scris. Experiența pozitivă a acestui proiect asupra 
performanțelor elevilor și asupra dezvoltării personalității lor, i-a făcut pe 61,5% din elevi să își 
exprime dorința de a participa la un alt proiect de acest tip, în timp ce 38,5% sunt indeciși. 

În concluzie, acest tip de activitate le-a oferit elevilor implicați posibilitatea de a elibera stresul 
și anxietatea create de școala online și de această pandemie, de a-și îmbunătăți abilitățile de exprimare 
orală și de înțelegere a unui text scris, în special, legate de limba engleză, de a-și depăși timiditatea și 
teama de a vorbi în public. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                           
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

Profesor înv. Primar, ȘTEFONI VIOLETA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REȘIȚA 

 

 

Dacă în martie am navigat cum am putut prin apele tulburi ale carantinei și ale învățării acasă, 
fără să știm încotro, odată cu întoarcerea în online, epuizarea pare și mai greu de gestionat, în timp 
ce încă dibuim ce funcționează mai bine pentru noi.  

Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională din Marea Britanie, 
sugerează că problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor 
necesare pentru învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de 
acasă. La fel, Universitatea din Michigan a publicat recent rezultatele unui studiu privind provocările 
părinților cu școala online acasă, în timpul pandemiei: 

- Aproape 50% se simt copleșiți de responsabilitatea de a educa copiii acasă 
- 1 din 4 părinți simte că nu are resursele necesare să asigure educația copilului acasă 
- 24% au spus că au un copil anxios și speriat, iar 30%, că este nervos și tensionat  
- 71% au primit ajutor din partea școlii.  
Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au lăsat 

puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă. 
Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 

întâmpină se numără: 
- Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 
- Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
- Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
- Evaluarea online poate fi subiectivă, cum arată și acest articol 
- Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală 
- Sunt izolați de colegi și de prieteni 
- Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
Ne bucurăm să vedem comunități de profesori și lideri, care se formează pentru a ajuta atât 

dascălii, cât și părinții și elevii, creând un mediu prietenos pentru parteneriatul dintre aceștia. Pas cu 
pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând criza într-o oportunitate de 
creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale profesorilor și ale părinților. 

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient. 
Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 
adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online au nevoie de o 
perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 
actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 
resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 
ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. În parteneriatul acestora, este 
nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea personală și socială, cât și sănătatea 
fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare spirituală, programe de dezvoltare, servicii 
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de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada pandemiei. Acest parteneriat 
educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

- Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 
acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

- Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți) 
- Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia 
- Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului 
- Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului 
- Implicarea în activități organizate de școală și comunitate  
- Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online  
- Solicitarea ajutorului când este nevoie 
- Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala 
- Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul 

său familial (profesori) 
- Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o 
transformare pozitivă foarte interesantă. Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie 
copiii, practic, pentru viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de 
încredere, de reziliență.   

”Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. Reușim împreună 
sau eșuăm împreună”, cum ne spunea Mirela Ștețco (Teach for Romania), despre do’s and don’ts în 
educația digitală și predare onlin,e într-un interviu Logiscool.    
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Activități extrașcolare realizate on-line 

 

P.i.p. Ștețiu Andreea Eleonora                                                                                          
Liceul Teoretic Eugen Pora, Cluj-Napoca 

 

 
Pentru dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, idealul educaţional 

în învăţământul preuniversitar românesc reprezintă formarea personalităţii autonome şi creative a 
individului. În vederea atingerii acestui ideal, un rol important îl are educaţia non-formală. Educaţia 
non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de 
invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi 
informaţiile acumulate informal.  

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

Acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 
diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea demersului 
educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este 
condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să permită individualizarea invaţământului, 
astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul 
învăţării. Cercetările relevă că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a 
elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. Ele au un 
rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă 
a elevilor în colectivitate.  

Accentul este pus acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a 
forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  Copiii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor. 

Fiind un an atipic, an pandemic, în care activitățile educative școlare cât și cele extra-școlare s-
au realizat în mediul on-line, dificultatea realizării acestor activități a fost o mare provocare, atât 
pentru mine, cât și pentru mulți dintre colegii mei. Găsirea de activități care să vină în sprijinul 
copiilor, activități care să le trezească interesul în fața unui ecran, s-a dovedit a fi un lucru destul de 
dificil. 

Exemple de activităţi extraşcolare realizate on-line  

Vizitele virtuale la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memorial, atât 
naționale, cât și internaționale –  reprezintă un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice 
şi istorice ale poporului nostrum și ale altor popoare. Aceste vizite irtuale au oferit elevilor prilejul de 
a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
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unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea de filme educative stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, pictură, cinematografie. Elevii mei au avut o activitate foarte interesantă 
realizată în parteneriat cu cei de Centrul Cultural Clujean. Această activitate a urmărit folosirea 
filmului ca instrument educativ și alfabetizarea copiilor în domeniul audiovizual. Evenimentul s-a 
desfășurat online și a constat în vizionarea unui scurtmetraj, însoțită de discuții și activități euristice.  
Programul a fost o abordare creativă și interactivă a filmului, urmărind să faciliteze o mai bună 
înțelegere a limbajului cinematografic și a lumii înconjurătoare, precum și dezvoltarea unor abilități 
cognitive și emoționale ale elevilor.  

Realizarea de gustări sănătoase – această activitate a presupus realizarea unei gustări 
sănătoase de către fiecrae copil, cu imortalizarea sau înregistrarea etapelor de lucru, folosind 
ingrediente cât mai sănătoase, fructe, legume, semințe. Scopul acestei activități a fost acela de a 
promova o dietă sănătoasă în rândul copiilor, dar și al părinților, de a conștientiza importanța unei 
hrane sănătoase. Copiii au fost foarte implicați în acest proiect, unii dintre ei realizând adevărate opera 
de artă culinară. 
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„Bune practici” și modalități de desfășurare a activităților extrașcolare în online 

 

Prof. Stoian Camelia Mariana                                                                                        
Liceul Tehnologic sat Cioranii de Jos –                                                                    

Grădinița cu P. N. Cioranii de Jos – structură 

       
În sistemul de învățământ românesc și nu numai, s-au petrecut numeroase schimbări date de 

măsurile impuse de pandemia de Covid-19, după cum bine este știut. Aceste măsuri au dus la 
suspendarea cursurilor desfășurate în sala de grupă – desigur mă refer la grădiniță - și trecerea la 
învățarea online, pe o perioadă destul de mare de timp. Cum și activitățile extrașcolare fac parte din 
activitățile obligatorii în grădinița de copii, este firesc ca și acestea să-și găsească locul și desfășurarea 
la timpul potrivit. 

Ca și pentru celelalte activități și pentru cele extrașcolare a trebuit să ne adaptăm lucrului de 
acasă cu ajutorul nemijlocit al părinților preșcolarilor noștri, folosind mijloacele avute la îndemână și 
„profitând” de disponibilitatea și bunăvoință fiecărui membru al familiilor copiilor de a se implica în 
activitatea de acasă a preșcolarului. 

Ținând cont de faptul că  grădinița noastră se află în mediul rural, de faptul că în preajma 
copiilor noștri se află în cele mai multe cazuri și bunicii materni și cei paterni, că în gospodăriile 
acestora sunt prezente animale mici și mari, livezi, grădini de zarzavat, că acești oameni sunt 
recunoscuți pentru hărnicia și dărnicia lor, activitățile extrașcolare au putut fi direcționate de către 
educatoare, cu teme de interes în aceste domenii.  

Întotdeauna, în tratarea activităților extrașcolare pe care le desfășuram la grădiniță, am încercat 
să implementăm cât mai multe activități de tip outdoor, să aducem copiii aproape de natură și de 
spațiul exterior.  Astfel că în perioada de pandemie am propus teme precum: 

1. “Hai la joacă afară saniuță mea!”, “Îngerașul” , activități care au fost realizate în curtea 
proprie a fiecarei familii, fotografiile fiind distribuite pe grupul intern de whatsapp al grupei. 
Educatoarea, beneficiind de faptul că zăpada s-a așternut în aceasta perioadă, iar noi desfășurându-ne 
activitatea în sistem online am convenit împreună cu părinții și copiii sa ne împărtășim unii altora din 
experiența jocurilor în aer liber, în anotimpul iarna. Astfel, copiii au mers la saniuș, au construit 
oameni de zăpadă, au “zugrăvit “ îngerași în zăpadă, iar bucuria și veselia s-a citit pe chipurile lor 
gingașe. 
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2. “Vreau să cresc odată cu tine!”, copiii au grijă de plantele din curtea casei, unii plantează 
copaci, alții îi udă, Ingrijesc florile, hrănesc păsările, etc. 

 
 

3. “Turtiță – bucătarului priceput!” – adaptare după povestea cu același nume. In săptămâna cu 
tema “Poveșți la gura sobei”, după familiarizarea cu povestea Turtița am propus copiilor să frământe 
și să coacă, cu ajutorul adulților din familie, o turtiță pe care să o savureze împreună. De asemenea 
le-am cerut părerea în legătură cu gustul acesteia, cu efortul pe care l-au depus în realizarea sarcinii, 
cu impresia celor care au gustat din produs, rezultatul fiind uimitor. 

 
4. „Sunt român, român voinic!” – cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Decembrie 2020, copiii au 

îmbrăcat costumul popular românesc, au interpretat cântece și poezii dedicate acestui eveniment și 
au fost răsplătiți cu diplome.  

                                             
 
Am dorit să împărtășesc câteva dintre activitățile extrașcolare desfășurate la grupa mică, în 

acest an școlar, în condiții de pandemie, activități realizate cu sprijinul părinților pe care, personal, îi 
simt din ce în ce mai aproape.   

 
Situația actuală a învățământului românesc ne impune adaptarea învățării la condițiile impuse 

de diferite evenimente dorite sau nedorite, iar noi educatoarele știm să ne adaptăm cu conștiinciozitate 
și dăruire, din dragoste pentru copii.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Director/Prof. SIMONA STOIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOI 

 
 
 
Educația este un proces împărțit  între părinți  și profesori,  al cărui obiectiv  este formarea 

integrală a copiilor. 
 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație 

și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială 
a copiilor, în cele mai bune condiții. 

 
Colaborarea   familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află  în  două  

spații  diferite,  ele  sunt  complementare.  Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor 
se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și 
atitudini pozitive ale părinților despre școală. 

 
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 
Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 

educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 
Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 
*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
 
*Dezvoltarea autonomiei copilului; 
 
*Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 
*Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
 
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

 
Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată 

și bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 
 
Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în 
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funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 
 
*Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 

concrete (ex. ”Influența familiei asupra personalității copilului); 
 
 

*Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
 
*Participarea părinților la activități demonstrative; 
 
*Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților); 
 
*Consultări individuale; 
 
*Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem  aici  ambele  variante,  vizitarea 

familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
 
*Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 
(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
 
*Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic; 
 
*Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
 
În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea  tuturor  celor care intervin  în procesul  de 
dezvoltare și formare al copilului. 
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NE PREGĂTIM DE SFINTELE PAȘTE! 

 

Autor - PROF. STOIAN TODORA                                                                   
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 COMUNA MATCA /  JUD. GALAȚI 

 

 

NE PREGĂTIM DE SFINTELE PAȘTE! 

Fluturașii - grupei mici 

Pentru Paște au pregătit: 

Coșulețe decorate, 

Apoi ouă încondeiate. 

Cu mult spor ei au muncit, 

Ouăle și le-au vopsit, 

Apoi le-au încondeiat, 

Cu pix alb și le-au punctat, 

Și două pălmuțe mici, 

Să știe toți, că-s de pitici. 

Iepurașul a venit... 

Și pe toți i-a răsplătit. 

C-un Kinder mult așteptat, 

Și surpriză atașat. 

Oameni buni, fiți bucuroși, 

De-nvierea lui HRISTOS. 

PAȘTE FERICIT LA TOȚI! 
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Astfel ne-am pregătit anul acesta de marea sărbătoare. Chiar dacă suntem mici, am fost foarte 
atrași de această activitate, dar și foarte curioși, cum sunt de obiceicopiii, mai ales că suntem grupă 
mică.  

Nici nu mai vorbesc de ei, deoarece se vede din fotografii, doar că, părinții au fost și ei foarte 
curioși, de cum vor ieși ouăle vopsite cu foi de ceapă, mai ales că erau foarte nedumiriți când le-am 
cerut foi de ceapă. Nu știau despre ce este vorba. Pentru a-i atrage la activitatea pe care urma s-o 
desfășurăm, am adus chiar eu de acasă câteva foi de ceapă, apoi a trebuit să le pozez și să le postez 
pe pagina grupei, deoarece tot nu înțelegeau despre ce este vorba. Au rămas complet uimiți, mai ales 
că sunt părinți foarte tineri și nu știe cum se mai pot vopsi ouă.  

Chiar mi-au spus că de auzit au auzit, doar că n-au văzut niciodată la nimeni, și erau 
neîncrezători. Cu această ocazie, am implementat și ideea vopsirii ouălelor de Paște, prin metode 
naturale, fără coloranți dăunători sănătății noastre.  

Poezia de pe prima pagină este creația mea proprie.  

La această activitate am folosit atât metode tradiționale cât și online. 

Fotografiile și filmările din ziua respectivă, sunt și vor rămâne amintire de neuitat. 

A fost creat albumul clasei. Momentul a fost mediatizat pe pagina părinților, dar și pe diferite 
grupuri de facebook: Grădinița Matca, Grădinița de acasă....  
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Activitățile extrașcolare - între online și tradițional 
 
 

Dumitru Stoicescu 
Colegiul Național Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș 

 
 
 
Activitățile extrașcolare au fost întotdeauna un punct de încercare în cariera didactică, 

profesorul sau dirigintele trebuind sa dea dovadă de multă inventivitate, ingeniozitate si cunoștințe în 
diverse domenii.   

Elevii sunt întotdeauna atrași de aceste activități fie numai prin prisma faptului ca ele, așa cum 
le arată și numele, au loc în afara cadrului instituțional, într-un mediu non- formal, care nu e supus 
acelorași reguli rigide din cadrul instituției de învățământ, și unde ei își pot manifesta în mod deschis 
creativitatea și talentul. 

In calitate de diriginte a numeroase generații de elevi, am simțit întotdeauna ca activitățile 
extrașcolare aduc un plus de motivație chiar și celor mai slabi elevi, le stimulează energia, ii 
canalizează spre activitățile constructive, și ii încurajează pe cei mai timizi sa își manifeste calitățile 
pe care în mod normal le țin ascunse. Astfel, de-a lungul timpului, împreună cu clasele le care le-am 
îndrumat, am încercat sa acoperim o arie cât mai largă de activități extrașcolare: excursii tematice, 
drumeții, vizite la muzee, case memoriale, diverse instituții.   

Cu ocazia sărbătorilor de iarna am organizat festivități, baluri de Crăciun, concursuri tematice 
cu premii, tombole. Fiind eu însumi pasionat de sculptură, am organizat la liceu ateliere de sculptură 
si am furnizat elevilor materialele necesare. Am plantat arbori în diverse locuri din oraș și am 
participat la activitatea de ecologizare pe plan național Let' Do It Romania. 

Din păcate, ultimii doi ani școlari au fost extrem de afectați de situația pandemică la nivel 
global. Restricțiile impuse de starea de urgență și de alertă au împietrit posibilitățile nelimitate pe care 
elevii le aveau de a participa la diverse activități extrașcolare.  Primele luni au fost marcate de 
incertitudine, îndoieli, probleme tehnice legate de activitatea online, o noutate absolută în 
învățământul românesc.   

Nu se punea problema sa ieșim din casa, așa că au fost sistate excursiile, balurile, orice ieșire.  
Apoi am început, încetul cu încetul, să mutăm în online activități extrașcolare care permiteau acest 
lucru. Am început cu vizite de muzee virtuale, marile muzee ale lumii și au adaptat și ele accesul 
virtual, aliniindu- se situației generale dictate de pandemia Covid 19. Asa au avut elevii acces la 
diverse opere de artă de renume mondial. 

Am descoperit diverse conferințe ținute în mediul virtual de scriitori celebri. Elevii au urmărit 
cu interes dezbaterile și prelegerile acestora, au pus întrebări și s-au arătat interesați . 

Am organizat concursuri de cultură generală, concursuri de matematică distractivă, elevii au 
fost atrași si au participat în număr extins. Pentru a continua atelierele de sculptură apreciate in anii 
trecuți, le- am mutat în online. Am realizat tutoriale pentru începători și aceștia au fost încurajați sa 
își expună lucrările pe un site creat de ei, în cadrul unei alte activități apreciate, crearea de site- uri. 
Elevii au fost încântați iar cele mai bune lucrări au fost premiate. 

Cu ocazia sărbătorilor pascale, am organizat un concurs de ouă încondeiate, cele mai frumoase 
exponate au fost premiate cu sprijinul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Elevii au mers și la 
biserica din apropierea liceului unde, în condiții de distanțare impuse de situația sanitară, au 
interpretat cântece religioase sub supravegherea preotului paroh. 

Toate acestea ne arata ca pandemia nu a fost câtuși de puțin o piedica pentru a realiza activități 
extrașcolare, ci mai curând o provocare, și o inspirație pentru generațiile viitoare. 
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DATINI ŞI OBICEIURI DIN BĂRĂGAN                                                              

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Stoicescu Elisabeta,                                                                                    
Șc. Gimnazială Nr. 3 Slobozia 

 

ARGUMENT 

S-a demonstrat că muzeele joacă un rol important pentru educaţie şi pentru petrecerea timpului 
liber,că o interpretare creativă a colecţiilor îmbogăţeşte cunoştinţele unui public foarte variat.  

Un număr foarte mare de educatori, învăţători şi profesori folosesc deja muzeele drept  resursă 
alternativă pentru educaţia formală. 

Prezentul parteneriat îşi propune să aducă în atenţia elevilor tradiţiile şi valorile culturale 
româneşti, obiceiurile şi datinile locale, să contribuie la educarea tehnică şi cultural-artistică a 
elevilor, la formarea competenţelor de comunicare despre valorile tradiţionale autentice ale lumii 
agrare, folosind patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii.  

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului educațional: 

Educarea cultural-artistică a elevilor, formarea competenţelor de comunicare despre valorile 
tradiţionale autentice ale lumii agrare. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului educațional: 

 

1. Informarea elevilor asupra obiceiurilor ce se practică în orizontul local cu ocazia unor 
sărbători religioase sau a unor necesităţi ale comunităţii (invocarea ploii); 

2. Cunoaşterea de către elevi a importanţei protejării mediului înconjurător prin utilizarea 
materialelor refolosibile în cadrul activităţilor; 

3. Antrenarea elevilor în desfăşurarea unor activităţi / acţiuni demonstrative; 

4. Participarea elevilor la diverse evenimente culturale, vizitarea expoziţiilor organizate în 
incinta muzeului. 

 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI școală - muzeu: 
 

1. Colaborarea celor două instituţii în vederea promovării interesului elevilor şi al părinţilor 
pentru obiceiurile şi tradiţiile românilor; 

2. Derularea unor programe de valorificare a obiceiurilor şi tradiţiillor locale în scop educativ 
şi formativ; 
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3. Antrenarea elevilor în desfăşurarea unor activităţi / acţiuni demonstrative, ateliere de lucru, 
proiecţii de filme documentare; 

4. Participarea elevilor la diverse evenimente culturale, vizitarea expoziţiilor organizate în 
incinta muzeului. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PǍRŢILOR: 
 
1. Părţile se obligă să se informeze reciproc şi în timp optim asupra acţiunilor  care se desfăşoară 

sau în care doresc să se implice; 

2. Părţile îşi asumă obligaţia de a-şi pune la dispoziţie, reciproc, logistica şi resursele umane de 
care dispun pentru realizarea obictivelor propuse; 

3. Consultanţă de specialitate în realizarea unor acţiuni; 

4. Sprijin cu material informativ; 

5. Mediatizarea acţiunilor educative realizate în comun etc. 

           

DURATA PROIECTULUI  -  1 AN, cu posibilitate   de prelungire 

             

GRUP ŢINTǍ: 

• Elevii clasei a IV-a B 
• Părinți 
• Cadre didactice : Stoicescu Elisabeta 
 

LOCUL DESFǍŞURǍRII: 

• Şcoala Nr. 3 Slobozia 
• Muzeul Naţional al Agriculturii 
 

RESURSE MATERIALE: 

• Hârtie colorată şi creponată; 
• Materiale textile; 
• Materiale din natură; 
• Materiale refolosibile ( pahare , sticle şi farfurii  din plastic etc); 
• Ouă;  
• Acuarele; 
• Casete video, CD-uri; 
• Afişe, planşe, desene 
 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI: 

 

• Fotografii; 
• Produse ale copiilor; 
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• Portofolii 
 

CALENDARUL DEZVOLTǍRII PROIECTULUI: 

1. OCTOMBRIE - Întocmirea proiectului de parteneriat educaţional; 
2. NOIEMBRIE - Obiceiuri de Sf. Andrei (legende, semănat de grâu în ulcele, modelare 

aluatului sub formă de turtiţe etc.) 
3. DECEMBRIE -  Confecţionarea de podoabe din materiale refolosibile pentru Pomul de 

Crăciun; 
4. FEBRUARIE - “Teatru de umbre” – dramatizări din poveștile lui Ion Creangă 
5. MARTIE - Confecţionarea de mărţişoare – atelier de lucru; 
6. APRILIE - Încondeierea ouălor de Paşti – atelier de lucru; 
7. MAI – “Caloianul”, “Paparudele” 
8. IUNIE -   Evaluarea proiectului, organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor 
 
ACTIVITǍŢI PERMANENTE: 

• Vizitarea expoziţiilor organizate în incinta muzeului; 
• Participarea elevilor la diverse evenimente culturale. 
 
Proiectul educațional ”Datini și obiceiuri din Bărăgan” desfășurat pe parcursul anului școlar 

și-a  propus să aducă în atenţia elevilor tradiţiile şi valorile culturale româneşti, obiceiurile şi datinile 
locale,  folosind patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii.  

Au fost implicaţi 28 de elevi ai clasei a IV-a B de la Şcoala Nr. 3 Slobozia, care au participat la 
toate activităţile propuse. Elevii deţineau  unele informaţii referitoare la modul de viaţă al comunităţii 
din care fac parte și și-au mai completat cunoștințele în conformitate cu particularităţile vârstei lor. 

Una din activitățile care i-a impresionat a fost ”Obiceiuri de Sf. Andrei”, în cadrul căreia au 
ascultat legende specifice, au semănat de grâu în ulcele, au modelat aluatul sub formă de turtițe, sub 
directa îndrumare și cu sprijinul doamnelor muzeograf de la Muzeul Național al Agriculturii. 

Sala in care s-a desfășurat activitatea a fost ornată cu lucrări ale elevilor, specifice iernii. 

 

 
O altă activitate impresionantă a fost ”Încondeierea ouălor de Paşti ”.  

Copiii au încondeiat cu ceară, după modele sugerate de către doamnele muzeograf sau după 
preferinţele proprii, ouăle pe care le-au vopsit diferit, apoi au topit ceara, iar pe oul vopsit a rămas 
modelul dorit. 
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Proiectul de parteneriat a fost un succes, atât în rândul elevilor, cât și al părinților, și va fi 
continuat în anii școlari următori, și cu alte activități educative pentru elevi.   
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QUO VADIS?                                                                                                                              
Mic îndreptar de bune practici educaționale în pandemie 

 

de Lorena Stoichicescu                                                                                                   
Profesor Colegiul Național Ion Minulescu Slatina 

 
 

A trecut un an de „diferit”. Și tot de atunci se reașează societatea, se caută sau se găsesc soluții, 
se gândesc reacții la nivel planetar. 

Poate că acum este mai evident ca niciodată că solidaritatea și cooperarea sunt singurele 
răspunsuri pentru o problemă care ne-a afectat pe toți, indiferent de meridian. În acest context, era 
mai mult decât previzibilă o analiză și o adaptare a metodelor de predare-învățare. 

„Big-bang”-ul educațional provocat de pandemie a grăbit reforma în învățământ și am asistat, 
nemulțumiți unii dintre noi, la transferul activităților școlare exclusiv în online. Ceea ce părea o 
soluție de moment s-a dovedit a fi noua manieră de predare-învățare. Toți actorii educației s-au 
implicat și s-au străduit să realizeze un act educativ de calitate: școlile s-au echipat cu laptopuri, 
camere video de transmitere online a orelor, unor elevi li s-au înmânat tablete sau laptopuri, profesorii 
și-au regândit strategiile didactice și au creat materiale adaptate noului mediu de învățare, iar elevii, 
mulți sub supravegherea părinților(poate niciodată până acum școala nu a colaborat mai intens cu 
aceștia), au asistat la ore, și-au însușit noile cunoștințe, au rezolvat sarcini de lucru și au căpătat noi 
aptitudini și competențe. 

Școala online a devenit noua realitate pentru toți copiii din România. Dar acum se ridică noi 
provocări: ce loc să mai acordăm activităților extrașcolare, ce cadru să le creăm pentru a fi siguri că 
ele recrează spiritul, continuând să-și îndeplinească funcțiile principale: să educe și să formeze. Dar, 
de un an de zile, ziua școlarului arată așa: în fața ecranului în timpul orelor, tot acolo și în timpul 
pauzelor, temele, ce credeți, în fața ecranelor, iar pregătirea pentru următoarea zi de școală îi găsesște 
fix în același loc. Timpul liber? Păi, normal, în spațiul virtual, jucându-se sau socializând pe diferite 
rețele. Începe să semene a cerc vicios. și, acestea fiind datele „problemei”, cum să configurăm noile 
activități extrașcolare? Mai sunt ele oare posibile în perioada pandemiei? 

Da. Ele sunt și posibile și necesare. „Where there's a will there's a way” spune englezul și, 
folosind același principiu, profesorul român a gândit niște activități care să îmbine online-ul cu 
tradiționalul. Ele sunt menite să determine elevul să capete o atitudine pozitivă față de învățare, să-și 
dezvolte abilități practice. Pentru că  sunt centrate pe răspunsul copilului într-un mediu non-formal; 
participarea, implicarea lui în derularea și în atingerea obiectivelor acestora, îl ajută pe educabil în 
obținerea unor sentimente de împlinire, reușită și stimă de sine. 

Ca exemple de bună practică,  am putea cita vizitarea virtuală a marilor muzee ale lumii, urmată 
de o discuție liberă pe parcursul căreia elevii vor spune ce au văzut, vor aduce precizări documentate 
despre operele de artă care i-au impresionat cel mai mult și, în final, își vor exprima propria părere. 
Sau crearea unui club de lectură unde elevii vor fi cei care vor propune un roman, o poezie, o nuvelă 
sau chiar un fragment dintr-o carte. Produsele finite ale acestui club ar putea fi o interpretare grafică 
a lecturii sau mai noul cosplay (practica de a te îmbrăca ca personaj dintr-un film, carte sau joc 
video)care câștigă teren atât printre tineri, cât și printre adulți. În  final, pe site-ul http://streamerse.net 
, pot fi urmărite numeroase piese de teatru sau evenimente culturale în interpretări magistrale. 
Reprezentațiile pot fi urmate de mese rotunde virtuale unde să fie analizată piesa de teatru, atât din 
punctul de vedere al conținutului, cât și al jocului actorilor. 
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Cele câteva exemple date au ținut cont de contextul social actual, de noul spațiu în care se 
încadrează acum procesul educativ, dar și de satisfacția personală pe care o au elevii în momentul în 
care se implică și duc la bun sfârșit o activitate de învățare. 

Activitățile extrașcolare sunt complementare procesului educativ, ele oferă informație 
suplimentară, o consolidează pe cea deja existentă și dezvoltă competențele și aptitudinile formate în 
cadrul formal al învățării. Ele contribuie la creșterea încrederii în propriile forțe, motivează educabilul 
și dă învățării o dimensiune practică. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STOICHIN ROMINA - CĂTĂLINA                                        
LICEUL TEORETIC HENRI COANDĂ, CRAIOVA, DOLJ 

 
Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea 

influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. 
Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în 
cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular 
pentru fiecare persoană.  

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol 
esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul 
lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. Elevii nu pot evolua doar în cadrul 
orelor de curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: 
sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a 
încrederii în forţele proprii.  

Din cauza pandemiei,știm cu toții că activitățile extracurriculare s-au mutat  în online , iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 
frumoase şi valoroase.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale.  

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale. Accentul este pus acum pe aplicarea practică, 
al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru 
învăţare şi activităţile productive. 

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

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 
plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative.  
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Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. Există cluburi și cercuri 
tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și 
pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Puteți vizita în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în onlinesau 
puteți să vă descărcați aplicații pe calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe 
noi limbi și literaturi străine.  

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste 
fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi 
e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. ada carantinei, 
explorează alături de puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie 
virtuală” într-una educativă. 

Situația dificilă prin care trecem a afecat  într- o mare măsură libertatea de mișcare a fiecăruia 
dintre noi, însă există posibilități multiple de petrecere a timpului într- un mod plăcut și creativ și în 
mediul online.Depinde doar de interesul pe care îl acordăm copiilor noștri. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic,fiecare dintre ei având 
posiblitatea să se afirme conform naturii sale.  

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Școala Altfel - online 
 

Prof. Stratulat Cristina Amelia                                                                                       
Școala Gimnazială ”Ioan Bădescu” 

 

Școala Altfel? O săptămână în care poți experimenta alte forme ale educației, o săptămână în 
care orele de matematică, fizică, chimie, biologie și nu numai sunt înlocuite de activități speciale: 
excursii, vizite la muzee, concursuri sportive, de gastronomie etc.  

O săptămână în care elevii ies din mediul școlar, se manifestă liber, o săptămână în care elevii 
se văd altfel între ei, în care își văd profesorii sub o altă formă. O săptămână așteptată cu mult interes, 
pe care elevii și profesorii o pregătesc altfel și pe care o planifică cu mult timp înainte.  

O săptămână în care, în condiții normale elevii pleacă într-o excursie tematică în care participă 
la jocuri de închegare a grupului, o săptămâna în care văd frumusețile țării,   dar…a venit primăvara 
anului 2020 cu o serie de restricții și excursia programată și mult așteptată de elevi nu s-a putut 
organiza iar activitățile din aer liber le-am desfășurat online, în fața calculatorului, astfel încât toată 
săptămâna a fost organizată altfel, fiind cu totul o” Școală Altfel”, în care elevii și profesorii s-au 
adaptat și au adaptat activitățile la noile condiții.  

Cu toate că pe chipul elevilor se vedea dezamăgirea, au participat la activitățile online, cu 
diferite teme: „Oameni, locuri şi activităţi” un document colaborativ in Google Classroom, in care, 
privind  imaginile prezentate în document, au completat impresii, păreri cu privire la aceste imagini. 

Fiind în carantină, elevii au vizionat diferite videoclipuri,  
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https://www.youtube.com/watch?v=OmEJqyV7viE, cu teme diverse,  și au răspuns la întrebări, 
realizându-se astfel și o evaluare. 

 

 

 

 

 

În cadrul temei ”Mari descoperiri”   elevii caută pe internet, cu ajutorul motorului de căutare 
Google, mari inventatori ai României precum și marile lor descoperind, apoi completează un 
formular. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul „Școala Altfel” a fost, este  și va fi o provocare atât pentru profesori cât și pentru 
elevi, dar farmecul il constituie, cu siguranță, ieșirea din perimetrul școlii: vizite la muzee, excursii 
cu teme diverse astfel încât să fie descoperite frumusețile țării. 
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Spectacolul artistic - forme și valențe în formarea personalității 
 
 

STRĂUȚ  MARIA                                                                                                     
SCOALA GIMNAZIALĂ  ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD 

 
 
Între diferitele forme pe care le îmbracă activitățile recreative și de relaxare, din grădiniță și 

școală, în cadrul cărora se îmbină plăcutul cu utilul, formativul cu informativul, un loc aparte îl ocupă 
serbările școlare. Ele se adresează afectivității, sensibilității și intelectului care la această vârstă 
reprezintă suportul de pornire al tuturor acțiunilor care generează funcții cognitive, volitive și 
emoționale, atitudini estetice și comportamentale.  

Serbările școlare au un ridicat aport formativ prin contribuția la dezvoltarea intelectuală, la 
conturarea unor sentimente și emoții : de bucurie, de emulație, de stăpânire de sine, de curaj, 
perseverență, spirit de inițiativă. Acest gen de activitate constituie și un prilej de destindere, de bună 
dispoziție pentru copii, dar și pentru părinții care pot să-și aprecieze aptitudinile și talentul propriilor 
copii, vizavi de performanțele artistice ale celorlalți copii din grupă, clasă sau școală. În plus, serbările 
școlare reprezintă și o modalitate de evaluare a performanțelor preșcolarilor / școlarilor, pe parcursul 
unei etape de învățare. 

Serbările școlare, de obicei se desfășoară cu prilejul unor evenimente importante, laice sau 
creștine cum ar fi: Ziua Națională, Venirea lui Moș Crăciun, 8 Martie, Sfintele Paști, 1 Iunie, sau cu 
prilejul încheierii anului școlar: Serbarea de sfârșit de an școlar, Adio, grădiniță!, La revedere, 
doamna mea învățătoare! etc.  

 
Cele mai uzitate forme de spectacol artistic sunt:  
 
1. Recital de poezie – individual sau în grup, copiii prezintă diferite poezii, conform unei 

tematici sau adecvate unei sărbători; 
2. Spectacol folcloric cu diferite obiceiuri tradiționale (șezătoare, nuntă, plecarea la armată, 

călușarii, etc.) – individual, sau în ansamblu copiii prezintă obiceiuri tradiționale, culese din folclorul 
local sau zonal, folosesc un limbaj local iar spectacolul este regizat conform unor cerințe scenice 
pentru a crea o autenticitate cât mai mare; 

3. Cântece interpretate de cor vocal – execuția muzicală aparține corului, este o contribuție de 
grup dar pot fi momente cu soliști vocali sau cântatul pe voci; 

4.  Dansuri populare – de obicei sub formă de ansamblu dar pot fi și individuale (fete sau băieți) 
specifice locului sau zonei și condiționate de purtarea portului popular; 

5. Dansuri moderne – executate de obicei în grup cu diferite teme de expresie coregrafică, 
însoțite de muzică și lumini; 

6. Dansuri aerobice – pot fi executate individual sau în grup însoțite de muzică și lumini; 
7. Muzică interpretată de orchestră – pot fi orchestre întregi  axate pe un singur instrument 

muzical (acordeoane, mandoline, chitare, viori ) sau orchestre populare (folosind toată gama de 
instrumente muzicale) sau ochestre de muzică ușoară sau simfonică folosind toată gama de 
instrumente muzicale; 

8. Soliști vocali – individualități cu calități vocale de excepție, cu o pregătire aidoma, 
acompaniați de un instrument sau de orchestră (muzica poate fi : populară, modernă sau simfonică); 

9. Formație de estradă – este o combinație de muzică, umor și dans ; 
10. Grup satiric de umor (brigada artistică) – prin diverse modalități artistice de expresivitate 

(monolog, dialog, scenetă, parodie, pantomimă, cântec satiric) sunt prezentate aspecte din viața 
școlară, socială, persoane certate cu morala, aspecte asupra cărora se adresează spectaculul umoristic; 
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11. Montaje literar – muzicale – sunt forme cultural artistice realizate prin formații de grup pe 
anumite teme : poeți, scriitori, sărbători sau teme patriotice folosind ca mod de exprimare cântecul, 
dansul și alte forme coregrafice; 

12. Scenete și dramatizări – forme artistice utilizate încă din grădiniță pe tematici sociale, 
basme sau aspecte reale din cotidian, interpretate de copii, maturi sau de păpuși, având la bază un text 
și o interpretare scenică conformă unei regii. Se asociază cu muzica și luminile în contextul unor 
decoruri și prin folosirea unei recuzite;  

13. Momente de iluzionism – se utilizează mai rar pentru că cer o dexteritate manuală 
deosebită, decoruri și recuzită specifică și de obicei activitatea constă în participarea elevilor la 
spectacolele de circ și iluzionism; 

14. Gimnastică și coregrafie- executate individual sau în grup sub formă de gimnastică 
artistică, piramidă și diferite combinații, însoțite de muzică și la numărătoare sau după indicații 
regizorale și joc de scenă. 

Este foarte important ca pregătirea unei serbări să se facă într-un timp adecvat să nu se încerce 
o pregătire rapidă și sumară pentru a nu se pierde din calitatea spectacolului.  

Poeziile, cântecele și dansurile, pentru a fi mai ușor învățate de către copii, pot fi incluse în 
planificarea calendaristică, fiind astfel învățate în cadrul activităților comune, altele se repetă în 
timpul activităților extrașcolare.  

Repetițiile trebuie eșalonate astfel încât să nu depășească 30 de minute zilnic, să se desfășoare 
ritmic, pe parcursul mai multor zile sau săptămâni. Este bine să se eșaloneze repetarea conținutului 
serbării, în asemenea manieră încât copiii să nu se plictisească și să nu devină obosiți. Într-o zi se 
repetă cântecele, în altă zi poeziile, următoarea zi dansurile și altă dată sceneta. Cu câteva zile înainte 
de serbare sunt necesare 2-3 repetiții generale. În mod obligatoriu la repetițiile generale se va folosi 
decorul, recuzita, acompaniamentul sonor și luminile, astfel încât fiecare interpret să aibă exact 
imaginea individuală și de ansamblu a spectacolului final. 

În cadrul serbărilor școlare este absolut necesar să participe toți copiii din grupă sau clasă. 
Antrenarea lor se va face în funcție de aptitudini, de posibilități și dorințe, ținându-se seama de nivelul 
de vârstă al copiilor, de calitățile individuale și aptitudinile lor artistice. 

 

  

891



 

Activitățile extrașcolare între tradițional și online 

 
prof. înv. primar Stretea Lavinia Maria                                                                          

Scoala Primara Nr. 2 Poiana 
    
 
Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.   

În general, activităţile extraşcolare, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Dintre activităţile extraşcolare desfășurate în mod tradițional voi enumera următoarele: 
serbările și festivitățile școlare,concursurile școlare,vizitele la case memoriale, monumente si locuri 
istorice, gradini botanice si zoologice, muzee, excursiile si vizionarea de filme,spectacole de teatru 
sau circ etc. 

Datorită pandemiei de Covid -19, începând cu data de 11 martie 2020, s-a adoptat măsura 
trecerii de la activitățile de învățare din clasa tradițională la învățarea mediată de tehnologie și 
internet. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, s-au adaptat la noua 
realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional a trebuit să continue în mediul online.Și 
activitățile  extraşcolare au început să  se desfășoare online. 

Dintre activităţile extraşcolare desfășurate online voi enumera următoarele: vizite virtuale la 
gradini zoologice, muzee, vizionare de filme, de desene animate, de teatru, circ, concursuri si cursuri 
online, jocuri online, workshopurile etc. 

În viitor, nu se dorește ca activitățile școlare sau extrașcolare să se desfășoare doar online sau 
doar în mod tradițional.  

Viitorul   va fi o simbioză între clasic și modern, între tehnologie și sala de clasă, între 
conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la 
informație. 
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Indiferent cum se desfășoară sau cum se vor desfășura activitățile extrașcolare, în mod 
tradițional sau online, acestea dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în 
actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 
realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 
individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

• Serbarile 
Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, care constă în 

prezentarea formaţiilor artistice ale grupei/clasei/şcolii - solişti, dansatori, recitatori - având ca scop 
evidenţierea globală a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-educativ şi valorizarea 
acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, culturale sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi artistice 
organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu alţi specialişti), având 
variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală şi instrumentală, dans modern, dans 
popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei 
şcolare, cât şi în afara acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), serbarea are un 
efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a sensibiliza copiii, de a le deschide 
un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere 
spiritual, le produce emoţii estetice şi bucurie. 

Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în concordanţă cu 
activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o încununare a rezultatelor şi o 
personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să aibă, în primul rând, un rol formativ, să 
valorifice pe diverse planuri toate capacităţile copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea cunoştinţelor, iar 
conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

• Excursiile 
Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 

înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi că un 
act de ridicare a nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării 
conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activități este faptul că oferă posibilități mai largi 
de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă 
puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea organismului 
copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de comportare civilizată. Se mai 
are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual față 
de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se 
comporte în grup, să protejeze mediul și să se destindă. 
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Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea conducătorilor 
de grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, alegerea perioadei potrivite, a 
modului de desfășurare și finalizare, urmărind și deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele 
acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmari și recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest fel de activități 

,,Școala altfel’’. 
Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor și școlilor, 

ci și prin activităţi extracurriculareextra colare. Acest lucru își propune și programul de o săptămână „ 
Scoala altfel”. 

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 
preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat 
în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte 
nonformale. 

În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, 
teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

Programul „ Școala altfel’’propune un alt mod de a pregăti copiii pentru  lume,într-un mod 
practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante pentru ei. 

• Spectacole de teatru 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în gradinita, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului 

Cine nu cunoaste celebra poveste a Fratilor Grimm despre printul preschimbat in broscoi și 
readus la adevarata lui infatisare de o frumoasa printesa? Piesa de teatru aduce in scena personajele 
basmului, intr-un spectacol plin de emotie și umor, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari, cuprinși 
de nostalgia copilariei. 

Spectacolul respecta subiectul povestii, dar acțiunea ce degajă o atmosferă Zen, are trimiteri la 
lumea orientală presărată cu inserții muzicale, cântecele sunt personalizate pentru fiecare personaj 
principal. Scenografia este extrem de interesantă și, în premieră pentru un spectacol de animație este 
gândită la dimensiuni spectaculos de mari, pentru a fi mai sugestivă. Ca stil de mânuire sunt in piesa 
marionete cu fire lungi, manechine de statură umană sau măști. 
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“A iubi un copil nu înseamnă să îi faci toate capriciile; a-l iubi constă în a scoate tot ce este mai 
bun în el și a-l învăța să iubească dificultățile” Nadia Boulanger 

 
Pestalozzi afirma că “ceasul nașterii copilului “este ceasul începutului educației sale,” familia 

este prima școală a omenirii “. Copiii se nasc cu o memorie strălucită, cu o inteligentă deosebită, însă 
nu se nasc timizi, mincinoși, neascultători, obraznici, agasanți, leneși. Toate acestea sunt dobândite 
pe parcursul vieții, fiind determinate, în special, de influența pe care o are asupra lor părinții și mediul 
în care trăiesc. De aceea părintele trebuie să fie model în fața copilului și să nu facă în fața lui ceea 
ce nu vrea să facă și copilul mai târziu. Familia educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, 
hărnicia, spiritul adevărului și al dreptății. Grădinița completează educația copiilor primită în familie, 
astfel sarcinile educației se împart între cele două. 

După integrarea în colectiv, copiii sunt încantați de noii prieteni, de descoperirile din jurul lor, 
dar cel mai mult sunt fericiți pentru ceea ce realizează singuri: o construcție, o figurină din plastilină, 
un puzzle, un desen, un colaj. 

Sunt multe modalități de colaborare între familie și gradiniță: discuții zilnice, teme săptămânale 
de consiliere pentru părinți, ședințe și lectorate cu părinții, vizite la domiciliul copiilor, activități 
demonstrative, serbări, excursii, lecții-vizită, plimbări, cursuri “Educați așa!”, antrenarea părinților în 
derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea parinților în organizarea și desfășurarea unor 
acțiuni de voluntariat. 

Iată o gamă foarte largă de activități prin care se poate comunica cu familiile copiilor. Părinții 
și educatoarea sunt factori primordiali în educația copiilor. Căldura raporturilor dintre părinți și 
educatoare, încrederea și respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informații-pentru care 
trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. 

Participarea activă a părinților la activitățile din grădiniță le creează copiilor sentimente de 
siguranță, înțelegere, bucurie; copilul arată ce știe, ce poate să facă, iar părintele este mândru de 
copilul său în relație cu ceilalți. Așa pot să aprecieze împreună activitățile, faptele, evenimentele, 
rezultatele obținute. Părinții vor avea “măsura” evoluției copilului său, comportarea în colectiv. 

După familie, grădinița constituie prima experiență de viață a copilului în societate, aici copilul 
ia cunoștință cu activități și obiecte, descoperă o mulțime de lucruri din jurul lui: culorile, formele 
geometrice, desenul, muzica, lumea viețuitoarelor, învață să danseze, să se joace, să comunice. 
Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l părinții care trebuie 
să vorbeasca cu copilul permanent, să răsfoiască / să citească  cu aceștia o carte cu imagini frumoase, 
chiar și să se joace împreună. 

Copilul preșcolar începe să-și definească treptat începutul personalității sale. În cadrul grupei 
el trăiește prima experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale, alta decât familia. De la intrarea 
în grădiniță copilul realizează o adaptare la un anumit ritm, este vorba de încadrarea și respectarea 
unui anumit program, în urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alți copii; 
să-și aștepte rândul; să aibă răbdare;  compasiune, empatie pentru cei din jur…. 

Investită cu această nobilă și plină de răspundere sarcina, educatoarea grupei cunoaște 
specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și 
particularitațile lui temperamentale și caracteriale, de aceea va ști întotdeauna cum să-l “modeleze 
“pe preșcolar. 
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Dezvoltarea psihică și fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură și de cadrele 
didactice, dar și de părinți și de aceea e nevoie stringentă de un parteneriat educațional în favoarea 
creșterii adecvate a copiilor.Copiii urmează exemple de la un numar mare de persoane: ei imită frații 
mai mari, pe prietenii de joacă, pe colegi, pe educatoare. Prin jocul lor copiii imită activitatea și 
comportamentul celor din jur; imită relațiile care se stabilesc între oameni în cadrul vieții de familie 
și în societate. 

Părinții trebuie să se autoeduce și să-și controleze comportamentul astfel încât să aibă o 
comportare prin care să le ofere copiilor, în permanență, exemple demne de urmat. Preocuparea 
părinților de a păstra ordinea si curățenia în casă îi va învăța pe copii să aibă grijă de igiena locuinței 
și a viitorului loc de muncă. 

La grădiniță aceste calități se dezvoltă prin multe activități cuprinse pe domenii experiențiale 
sau activitați la alegere, dar un rol important îl au serbările care stârnesc emoții puternice printre toi 
participanții: copii, educatoare, părinți. Adevărații beneficiari ai acestui parteneriat sunt copiii, ei simt 
dragostea și apropierea părinților, nu numai prin bunăvoința și bucuriile ce li se oferă acasă ci și 
interesul pe care părinții îl acordă în realizarea activităților din grădiniță. Astfel copiii sunt mai siguri 
pe sine, trăiesc mândria de a-și vedea părinții în situații  apropiate lor și de a-i aprecia și mai mult.Prin 
acest efort, se conturează o serie de calități morale pretențioase, ca perseverența și spiritul de 
independență. Copilul se deprinde de asemenea, să-și stăpânească emoțiile provocate de prezența unui 
public numeros și necunoscut.  

Serbările copilăriei, în special Serbarea de Crăciun,sunt momente de maximă bucurie, atât 
pentru copii cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc 
lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În aceste 
împrejurări implicarea părinților este oportună deoarece le oferă acestora posibilitatea de a-și 
descoperi copiii de a le cunoaște înclinațiile  artistice, de asemenea vor învăța să-și aprecieze obiectiv 
copiii, să aibă mai mult tact, mai multă răbdare, precum își pot însuși unele metode noi de lucru cu 
copiii. 

Părinții au șansa de a deveni participanți la educație prin implicarea afectivă și prin emoțiile 
trăite alături de copiii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înțelege mai bine, de a-i 
observa și de a fi fermi convinși de buna colaborare cu instituțiile si specialiștii în dezvoltarea psihică 
și fizică a copiilor lor prin participarea la desfășurarea unui proces instructiv-educativ bine 
fundamentat și organizat. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericol 
de eșec școlar mai târziu. Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității în formare a 
copilului, iar prezența familiei în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut inițial. 
Parterneriatul grădinită-familie, acțiunile pe care aceștia le desfășoară, continuarea de către familie a 
activităților din grădinița, duc la formarea copilului pentru viața de adult. 

 
“Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate” Giacomo Leopardi 
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Activitate extrașcolară de educație financiară 
 
 

Sucilea Cătălina,                                                                                                                  
Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 
 

 
Am preluat această activitate din resursele puse la dispoziție de Fundația Noi Orizonturi, 

adaptând-o la specificul clasei și la individualitatea elevilor mei. Acestă activitate mi se pare 
valoroasă, pentru că activitățile de educație finaciară nu sunt foarte des integrate în activitățile 
didactice. Cu acest tip de activitate, elevii pot, chiar din clasele primare să își dezvolte competențele 
în domeniul finaciar, să valorizeze lucrurile pe care le au, să își gestioneze bugetul și să își stabilească 
prioritățile în domeniul finaciar. 

Scopul activității este de a-i învăța pe elevi să facă diferența dintre nevoi și dorințe, ca o premisă 
esențială în dezvoltarea capacității de a gestiona resursele, inclusiv cele financiare.  

Cu ajutorul unui colaj, vor învăța cum să ia decizii raționale cu privire la cheltuirea banilor. 
Prin această metodă vor crea un infografic ce va prezenta imagini ale nevoilor și dorințelor lor, 
evidențiind ce este realmente important pentru ei. 

Materiale necesare acestei activități sunt: foarfecă, lipici sau bandă de lipit, pix sau creion, 
reviste, pagini cu reclame, carton, foaie de flipchart sau foaie mare de bloc de desen. 

În prima fază, elevii sunt solicitați să adune mai multe reviste sau pliante cu imagini ale unor 
produse, să decupeze cam 15-20 produse diferite, de diferite tipuri și imagini cu oameni: familie, 
haine și încălțăminte (comune sau de firmă), produse de îngrijire personală, aparatură electronică, 
accesorii și bijuterii, apă îmbuteliată, mâncare și băutură, cărți, școală, mașini sau autobuze, case, 
produse de îngrijire a spațiiilor etc. 

Apoi, pe o foaie de flipchart sau o foaie mare de bloc de desen, în mijloc, își vor scrie numele, 
apoi în stânga sus cuvântul NEVOI și în dreapta cuvântul DORINȚE. 

În faza următoare, elevii vor lipi imaginile decupate pe foaie, sub cele două coloane. De fiecare 
dată când vor lipi o imagine, vor trebui să decidă dacă este vorba de o nevoie sau de o dorință, iar 
apoi vor decide cât de importantă este fiecare pentru ei. Cu cât este mai importantă (nevoia sau 
dorința), cu atât imaginea este lipită mai aproape sau mai departe de numele scris sus pe foaie. 

După încheierea acestei activități, elevii sunt solicitați să estimeze câți bani ar fi necesari pentru 
fiecare produs/serviciu, apoi să calculeze câți bani ar fi necesari pentru a avea totul. Pentru unele 
servicii probabil ar fi necesară o plată continuă (de ex. abonament). 

La sfârșitul activității se poartă o discuție cu elevii, bazată pe următorul set de întrebări: „Care 
este diferența dintre nevoi și dorințe?”, „Ce ai aflat despre tine prin această activitate?”, „Cum îți va 
influența viitoarele decizii ceea ce ai aflat prin această activitate?”, „Cum ar putea influența deciziile 
viitoare în familia ta faptul că poți face diferența dintre nevoi și dorințe?”, „Ce vei face diferit, în 
viitor, acum că poți face diferența dintre nevoi și dorințe?” 

Se discută cu elevii că nevoile pot fi clasificate (după piramida lui Maslow) în 4-5 categorii și 
pot fi ierarhizate în funcție de importanța lor, astfel: nevoie fiziologice (cum ar fi hrana și apa), nevoia 
de siguranță (cum ar fi de a avea o locuință), nevoi sociale și de apartenență (să fim iubiți, acceptați 
și să avem recunoaștere socială) și nevoi de dezvoltare personală continuă (să ne dezvoltăm la maxim 
potențialul pe care îl avem).  

Dorințele subsumează o mare varietate de obiecte și servicii din fiecare categorie de nevoi, de 
la un anumit tip de înghețată, până la a fi popular în grupul tău de prieteni. Atunci când poți face 
diferența dintre nevoi și dorințe, poți lua decizii mai bune cu privire la cât și pe ce cheltui banii. 
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Li se poate sugera elevilor ca odată ce și-au identificat nevoile și dorințele, pot ține un jurnal cu 
ceea ce cheltuiesc într-o lună (poate împreună cu familia) și eventual să realizeze un buget al familiei.  

 
 
Bibliografie: 
 
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse-educationale/ 
Andrei Cosmovici, Psihologie generală, Editura Polirom, 1996 
Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, 2002 

  

899

https://www.noi-orizonturi.ro/resurse-educationale/


 

Modalități de realizare a activităților extrașcolare în învățământul online 

 

Prof. înv. Preș. Suciu Elena Mihaela                                                                             
Grădinița Voinicel, Toplița 

 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii  își pot descoperi talentele și pasiunile, 
dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul petrecut în 
sala de grupă. 

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

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, motricitatea fină, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea și 
interesul, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. 
Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor. 

Pandemia a avut puterera să schimbe totul în jur, dar cel mai mult și-a pus amprenta asupra 
educației și sistemului de învățământ. Unii consideră că această perioadă a creat goluri ce nu pot fi 
acoperite vreodată, alții văd o oportunitate de a reimagina și revitaliza educația, în toate formele ei. 
În mod clar, chiar și în cele mai bune și normale timpuri, formarea copiilor e de departe un scop mult 
mai complex decât acela de a-i aduce într-o sală de grupă. Într-un an aparte, așa cum este cel pe care 
îl traversăm, obiectivul nostru de educație se așează în jurul mai multor  întrebări esențiale 

Școala și-a schimbat forma pentru totdeauna. Nu mai este doar despre educație: este 
despre încurajarea și implementarea schimbării, despre efort intelectual și mai ales etic, este despre 
minte și inimă în condițiile în care are puterea de a scoate la iveală vulnerabilitățile noastre ca oameni, 
dar și punctele forte pe care le folosim pentru a trece de la un nivel la altul în evoluția noastră. 

Instrumentele digitale sunt folosite și accesate mai mult ca niciodată, atât pentru a oferi 
oportunități de învățare pentru cei care nu sunt în sala de grupă, cât și pentru pentru a căuta informații, 
a crea proiecte, rapoarte și prezentări, pentru a accesa cursuri sau activități demonstrative. 

În fața atâtor incertitudini și schimbări, a rămâne conectat cu cei care îți oferă sprijin și încredere 
are o valoare de necontestat. Într-o astfel de perioadă de nesiguranță socială și stres, instituția de 
educație rămâne un factor de stabilitate pentru fiecare copil în parte, un adăpost emoțional, care 
favorizează interacțiunea, comunicarea și învățarea. Acum, cea mai mare provocare pentru un 
profesor este să se raporteze la fiecare copil în varianta tridimensională: ca ființă cu minte, suflet și 
abilități, ca persoană cu visuri și așteptări, ca potențial care poate fi descoperit și valorificat.    
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Școala rămâne singurul mediu care promovează și respectă rutinele, prin intermediul unui 
orar clar, a unui program predictibil, a unor obiective și așteptări enunțate la începutul fiecărei zile 
sau ore. 

Tot mai mulți încep să aprecieze școala și rolul ei enorm în viața copiilor noștri. Orele online 
au oferit tuturor, inclusiv părinților, o imagine reală asupra a ceea ce înseamnă o lecție bine pregătită, 
asupra efortului pe care un cadru didactic îl face pentru a susține și implica toți elevii clasei, asupra 
modului în care predarea traversează barierele unor cunoștințe liniare pentru a ajunge la mintea și 
sufletul școlarilor. Criza pandemică este în fapt momentul în care vom fi martori și participanți ai 
remodelării școlii, schimbându-i atât fața, cât și valoarea. 

În această perioadă, activitățile extrașcolare s-au situat în plan secund, ele desfășurându-se doar 
alături de familie și prin împărtășirea impresiilor în grupuri alături de cadrele didactice, însă un lucru 
este cert: ceea ce învață copiii în grupuri, unii de la alții  (mai ales la vârsta preșcolară) nu se compară 
cu nici o activitate online, pregătită în cele mai mici detalii. 
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EXCURSIA – DISCIPLINĂ UNIVERSALĂ 

 
 

SUCIU OLIVIA FLORENTINA                                                                             
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD 

 
 
Excursia este o călătorie (deplasare) de studiu cu o durată de mai multe zile, de la 2 zile până 

la 2 săptămâni având mai multe obiective profesionale sau de natură socială, din alte localități decât 
cea a școlii. Excursia își proiectează obiective instructiv-educative mai numeroase și mai complexe. 

Excursiile pot fi clasificate ținând cont de mai multe criterii: după sezonul în care se organizează 
– excursie de iarnă, de primăvară, de toamnă sau de vară; după mijloacele de transport pot fi grupate 
în : drumeții, cu trenul, cu autobuzul, cu bicicletele, etc.; după durata lor: locale – câteva ore, în județ, 
în țară, în străinătate; după scopurile propuse: dobândirea de cunoștințe, aprofundarea de cunoștințe, 
sistematizarea și evaluarea cunoștințelor precum și caracterul științific și recreativ și nu în ultimul 
rând acea categorisire care ține de treapta de școlarizare: preșcolar, scolar mic, gimnazial, liceal și 
universitar. 

Excursiile au efecte educative colosale, contribuind la dinamizarea curiozității tehnico-
științifice, a spiritului de inverstigație, a imaginației și a gândirii creative precum și dezvoltarea unor 
calități etico-cetățenești. 

Contactul direct cu frumusețile inepuizabile ale naturii, cu creațiile artistice, folclorice, cu 
mărturiile unor culturi milenare, observarea unor procese de producție în societăți comerciale, a 
atitudinii oamenilor față de muncă, a relațiilor interumane, etc., declanșează sentimente puternice 
produc în conștiința elevilor impresii de neuitat, momente deosebit de valoroase în procesul formării 
conștiinței și conduitei lor. 

„Pentru realizarea acestor obiective multiple excursiile trebuie pregătite temeinic.Această 
sarcină comportă anumite responsabilități din partea cadrelor didactice organizatoare, privind 
siguranța și securitatea copiilor și nu în ultimul rând preferințele acestora și ale părinților. 

Excursia trebuie pregătită prin elaborarea unui plan. Cadrele didactice, organizatoare, vor stabili 
scopul și tema excursiei, data plecării, durata acțiunii, numărul și particularitățile participanților, 
principalele obiective turistice de vizitat, itinerarul, mijloacele de transport, asigurarea meselor și a 
cazării, echipamentul necesar, însoțitorii, costul excursiei, per copil, sponsorizările etc. Cu mare 
atenție trebuie realizate aprobările necesare organizării excursiei. 

În ce privește grupul de participanți este bine ca participanții la excursie să fie apropiați ca 
vârstă și preocupări. Dacă este vorba de copii preșcolari este indicat ca lafiecare 10 preșcolari 
participanți la excursie să fie un cadru didactic însoțitor și o îngrijitoare din partea grădiniței. Este 
preferabil ca grupul să fie însoțit de către un cadru medical care să acorde primul ajutor, în caz de 
necesitate. De comun acord, cu cadrele didactice, pot participa și părinți. Se va avea în vedere 
problema hranei (alimente nealterabile), a trusei de prim ajutor, a echipamentelor și îmbrăcăminții 
necesare în caz de intemperii naturale, și de asemenea la cazare. 

Alegerea traseului se va stabili în funcție de scopul instructiv-educativ, de gradul de dificultate, 
de pregătirea fizică a participanților, de posibilitățile de cazare și masă. Itinerarul unei excursii se 
alege în funcție de sezon, de mijlocul de transport spre a îndeplini următoarele condiții: 

– obiectivele avute în vedere să stârnească interesul copiilor; 
– lungimea traseului să fie acceptabilă și în funcție de vârsta copiilor;  
– stabilirea cu exactitate a programului acordând totuși o oarecare flexibilitate; 
– documentarea prealabilă, din punct de vedere științific, geografic, istoric, vor determina 

reușita excursiei; 
– itinerariul excursiei să fie cunoscut de către participanți; 
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– este indicat ca fiecare participant, la excursie, să dețină schema traseului și telefoanele 
celorlalți participanți. 

Excursia școlară, ca mijloc de învățământ nonformal, contribuie la educarea copiilor. Din punct 
de vedere al educației intelectuale, contribuie la lărgirea orizontului cultural-științific, la pregătirea 
pentru înțelegerea unor teme, fixarea, concretizarea și sistematizarea cunoștințelor, la formarea 
noțiunilor științifice, a deprinderilor practice, la dezvoltarea spiritului de observație, atenției și 
gândirii.  

Copilul învață cum să lupte cu anumite impedimente și greutăți, cum să le învingă, cum poate 
transforma natura în folosul său. Excursia permite studiul concret al naturii și al vieții sociale, iar 
copilul va înțelege interdependența fenomenelor, legătura dintre cauză și efect, legătura dintre om și 
natură. Prin intermediul excursiilor copilul are posibilitatea să cunoască în detaliu, locul natal și 
înfăptuirile înaintașilor săi.  

Cunoscând trecutul istoric al locului respectiv, prin vizitarea locurilor istorice și a 
împrejurimilor, copilul își formează conștiința apartenenței la nație, învață să-și iubească țara, cu 
trecutul și cu prezentul ei. 

Totodată excursia școlară contribuie într-o mare măsură și la educația estetică și artistică a 
copiilor.Aceștia își desfată privirea și se emoționează în fața frumuseților naturii, în fața realizării 
oamenilor.  

Excursia contribuie la formarea unor comportamente civilizate, la formarea dragostei de viață 
și a echilibrului sufletesc, prin practicarea, în cadrul ei, a unor exerciții fizice sau sporturi : înot, 
gimnastică, jocuri cu mingea, mersul pe bicicletă, etc. (1) 

Excursiile sunt valorificate prin adunarea de materiale documentare (hărți geografice și istorice, 
schițe de cetăți și șantiere arheologice, cărți de beletristică, istorie și geografie, fotografii și înregistrări 
sonore sau vizuale sau diferite colecții de plante, semințe, rădăcini, cusături, instrumente muzicale, 
ceramică, obiecte din lemn, picturi, etc.  

Toate acestea sunt surse de creație literară proprie sau de întocmirea unor portofolii pe diferite 
teme : istorie, geografie, etnografie, viață rurală, unelte agricole, mijloace de transport, etc. 

Ca o concluzie excursia ar putea fi denumită „obiect universal” pentru că își propune o gamă 
largă de obiective, capacități și competențe și realizează foarte multe dintre cele propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Gabriela Kelemen, op.cit.2012, pp.176-178 
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Experiențe didactice în cadrul școlii digitale                                                                    
Bune practici în școala online 

 
Prof. Suciu Petronela                                                                                                          

Școala Gimnazială Puiu Sever Ineu, Bihor 
 

                                                                                                  
 
 

 
Crăciunul multicultural este un proiect educațional, ajuns la a IV a ediție.  
Scopul acestui proiect este de a ne familiariza cu tradițiile și cultura altor popoare. 
An de an participarea la acest proiect a dus la obținerea unor activități ingenioase și creative pe 

tema Crăciunului.  

Anul acesta însă pandemia a făcut ca lucrurile 
normale să devină mai greu de realizat dar nu 
imposibil. Tocmai de aceea am reușit să realizăm activități în cadrul acestui proiect chiar dacă s-a 
desfășurat în mediul online.  

Activitățile au fost prezentate sub forma unui material PPT, care, a fost supus ulterior unei 
jurizări, deoarece, în cadrul acestui proiect este și un concurs destinat elevilor. 

Astfel elevii ramân cu amintirea unui concurs care reunește abordarea acestei sărbători într-o 

atmosferă festivă și unică. 
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La clasa noastră am realizat diferite  activități precum utilizarea  platformei twinkl pentru ora 
de CLR.  

De asemenea, am realizat lucrări plastice la 
AVAP tot pe tema Crăciunului.  

  

                                                                                        

  

 

 

Alte lucrări pe aceeași temă au fost brazii 
ecologici sau diferite ornamente și desene.. 
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,,ACCEPTĂ - MĂ AȘA CUM SUNT” 

 

Susa Gabriela Maria – CSEI ,,ORIZONT” Oradea 
 

 

Sub egida acestui frumos îndemn am desfășurat de-a lungul anilor (4 în urmă) o mulțime de 
activități. Activități în parteneriat dintre o Școală Gimnazială și un CSEI. Elevi din clasele primare 
și-au unit forțele și capacitățile intelectuale cu copiii integrați în aceeași clasă precum și cu elevi dintr-
un CSEI. De-a lungul timpului am realizat activități de colectare de jucării în preajma sărbătorilor de 
iarnă, a sărbătorilor Pascale, am adunat alimente neperisabile dar și legume și fructe. Toate acestea 
le-am preschimbat în pachete, cadouri pentru elevii mai săraci și mai necăjiți din cele două școli. 

 
Tot în preajma sărbătorilor am încercat să aducem bucurie pe chipurile ,,bunicilor” din Centrele 

de bătrâni. Am învățat colinzi, dar nu numai, cântece precum ,,Tu Ardeal”, ,,Cântă cucu-n Bucovina” 
și cu multe cadouri ne-am deplasat în câte cel puțin 2 centre /an pentru a aduce  bucurie în viața și pe 
chipurile bunicilor de acolo. Am socializat, ne-am mângâiat, am cântat dar am și plâns. Doamne, cât 
de minunat ne-am simțit că am putut însenina o zi din viața lor! Acum, din păcate de mai bine de un 
an și jumătate, de două sărbători de Crăciun, și de Paște nu am mai putut face acest lucru!  

 
Multe din activitățile de dinainte de martie 2020, acum nu le mai putem desfășura. Dar ....am 

dorit să nu ne lăsăm copleșiți de evenimentele și vremurile prin care trecem acum. De aceea ne-am 
hotărât să putem face câtuși de puțin să ne amintim de ce clipe frumoase am experimentat prin 
intermediul acestor activități de odinioară. Astfel cu un grup de elevi integrați și o clasă de a IV-a am 
hotărât să reluăm în măsura posibilităților impuse de măsurile de siguranță Covid-19 câteva din 
activitățile noastre nelipsite în ultimii 4 ani. Am început să selebrăm Ziua Iubirii – Dragobetele prin 
confecționarea de cutiuțe cu mesaje de apreciere, recunoștință, mulțumire pentru bunici, părinții, frații 
noștrii și nu în ultimul rând către învățătoarea noastră.  

 
Scopul acestei activități: ”DRAGOBETE = DRAGOSTE”, este o ocazie ideală de a crea mai 

multă dragoste în familie, dragostea între copil-părinte și între frați, copii-bunici. Am considerat că 
nu trebuie să pierdem   oportunitatea de a-i învăța pe copii să-și exprime sentimentele față de 
părinți/frați și să-și  identifice trăsăturile pe care le adoră și le apreciază.  

 
Cu ajutorul și îndrumarea noastră, a profesorilor, elevii au decupat șablonul cutiei urmând toate 

etapele de lucru. S-au făcut îndoiturile necesare pe linia punctată, s-au lipit capetele cutiei, s-a lipit 
fundul cutiei așa cum au fost îndrumați. În aceste cutii ale ,,dragostei” copilului pentru părinții lui am 
pus inimioarele cu mesajele cele mai curate. Noi am numit-o ,,Cutia dragostei”. Când toată familia 
este împreună, copilul deschide cutia și citesc împreună ”mesajele de pe inimioare”.  Vor avea o 
adevărată surpriză să afle atâtea lucruri frumoase care sunt apreciate de fiul/fica/sora/fratele  lor, cât 
de mult îi iubește.  

 
Dragostea părinților este cel mai frumos dar pentru un copil. Acest lucru le transmite copiilor 

mesajul că sunt prețuiți, iubiți, îi ajută să capete încredere în sine, precum și un motiv pentru a avea 
o zi pozitivă indiferent de vremurile pe care le trăim și de ce greutăți întâmpinăm pe parcursul vieții 
noastre. Activitatea de Dragobete s-a desfășurat în format ,,Hibrid”. Clasa a IV cu prezență fizică la 
școală iar elevii integrați, V, VI, VI, elevi cu diverse diagnostice precum:  tulburări emoționale, 
mutism electiv, tulburare din spectrul autist, ADHD, au participat on-line, pe platforma ZOOM. 
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În luna martie am continuat nu cu una ci cu două activități. O activitate de Mărțișor și una de 8 

Martie. Am făcut mărțișoare și felicitări pentru cea mai dragă ființă din viața copiilor: MAMA. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Și acestă activitate s-a desfășurat la fel ca și cea din luna februarie, adică atât în mediul on-line 

pe aplicația ZOOM cât și direct în clasă.  
Atât de multă bucurie au produs cele două activități încât copiii de fericire s-au urcat pe scaune  

pentru a ridica cât de mult de sus pot felicitările lor, tare mândrii de ce au putut realiza ei, dornici să 
le arate și celor din on-line ce a putut ieși din mâinile lor, pentru a fi la înălțime produsele lor. 
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Proiectele eTwining-o șansă a școlii online? 

 
Prof. Iulia Maria SUSAN,                                                                                                             

Liceul Tehnologic ”Horea” Marghita 
 

 

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în 
şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi 
schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate 
educaţională din Europa. 

De asemenea, eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin 
intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi 
servicii şcolilor.  

De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, 
online şi gratuită. 

TwinSpace este locul în care prinde viață magia eTwinning: o platformă sigură, vizibilă doar 
profesorilor care participă la un proiect. Există posibilitatea de a invita și elevii în TwinSpace, care 
au astfel șansa să-i cunoască pe colegii din școlile partenere și să colaboreze cu ei. 

Un astfel de proiect este și proiectul intitulat Easter, în cadrul căruia am avut șansa să colaborăm 
cu profesori și elevi din alte 10 țări ca: CROATIA, FRANȚA, UNGARIA, ITALIA, LITUANIA, 
POLONIA, SLOVACIA, SPANIA, TURCIA, UCRAINA. Scopul proiectului a fost acela de a 
menține elevii conectați la tradițiile Pascale autentice, de a-și îmbunățăți competențele digitale, cele 
de comunicare într-o limbă de circulație internațională, dar și acela de a face cunoștință cu tradițiile 
țărilor implicate în proiect.  

Paștele este magic, mai ales în Europa. Este o sărbătoare celebrată în multe țări, dar fiecare țară 
are propriul său mod de a o sărbători. Oamenii au tradiții și obiceiuri diferite pe care elevii, alături de 
profesorii coordonatori le împărtășesc cu persoane din țările implicate în proiect. Elevii s-au prezentat 
și au făcut cunoștință prin intermediul platformei Padlet, 

 
au creat logo-ul proiectului, semne de carte sugestive și au făcut schimb de felicitări, schimb 

facilitat de instrumentul Google – Flippity…  
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De asemenea, pe toată durata proiectului, elevii și profesorii au ținut legătura și au colaborat și 
prin intermediul paginii de facebook a proiectului  

(https://www.facebook.com/groups/230561905440052/)  prin care au avut șansa de a răspunde 
la întrebările și provocările lansate de coordonator, au împărtășit bucuriile aceste minunate sărbători 
prin distribuirea unor fotografii cu decorațiuni, ouă încondeiate, deserturi, preparate/rețete 
gastronomice tradiționale, dar și tradiții păstrate din strămoși. 

Ultima activitate desfășurată în cadrul acestui proiect este crearea unei pagini web a proiectului 
de către fiecare țară implicată în proiect, folosind platforma Webnode.   

https://magical-easter5.webnode.sk/romania/ 
„Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la "Magical Easter"?  

Nu doar că mi-a plăcut, am adorat faptul că a fost totul foarte natural. Am avut șansa încă odată 
de a lua parte la un proiect internațional, am cunoscut și am interacționat cu oameni din diferite țări 
și totodată, am descoperit frumusețea și cultura bogată a tuturor țărilor care au implicate. Datorită 
vouă,dragilor, mi-am dat seama că magia sărbătorilor nu a dispărut, ea încă există și este prezentă în 
sufletul fiecăruia. Cu siguranță sărbătorile pascale o să fie mult mai speciale anul acesta, o să aibă o 
însemnătate aparte! Mii de mulțumiri, doamna profesoară, pentru simplul fapt că știți să scoateți 
întotdeauna ce e mai bun și mai frumos din noi, niște elevi plini de viață și mereu dornici de a învața 
ceva nou!�������”  B.G. 

“Magical Easter” pentru mine a însemnat mai mult decât un proiect deorece, prin activitățile 
desfășurate am simțit cu adevărat fericirea și emoțiile aduse de sărbătoarea Pascală. Mă bucur nespus 
de mult că am participat în proiect și că am avut șansa să comunic cu alți elevi din diverse țări și să 
învăț despre cultura lor. Cred că fără acest proiect nu aș fi simțit cu adevarat spiritul Sarbătorii. ”    
S.M.G. 

”Pentru mine proiectul "Magical Easter" a însemnat un proiect prin care am învățat atât de 
multe despre tradițiile și obiceiurile din alte țări, dar și faptul că am putut sa ne cunoaștem și să 
interacționăm cu alți oameni din diferite țări și într-o zi probabil că ne vom putea întâlni față în față. 
A fost o plăcere să particip la acest proiect! Și vreau mai ales sa felicit munca depusă de toți in cadrul 
acestui proiect! ����” C.G. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 

Prof. înv. Primar Szabo Anca-Ioana 
Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea 

 

 

Activităţile extracurriculare ca excursii, drumeţii, vizite, ne oferă posibilitatea de a contribui la 
dezvoltarea unor atitudini şi comportamente la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare şi solidaritatea 
de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi rezolva probleme în mod 
responsabil. 

Ca activitate extracurriculară, excursia permite o abordare interdisciplinară şi transdisciplinară 
a cunoştinţelor (literatură, istorie, geografie, etnografie şi folclor, arhitectură, educaţie ecologică, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie religioasă). Aceasta ajută la lărgirea orizontului de 
cultură prin multitudinea de informaţii ce le pot căpăta elevii, la valorificarea potenţialului intelectual 
al acestora, la dezvoltarea gustului artistic şi estetic.  

Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. Acestea, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe 

Excursiile organizate cu clasa de colegi stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 
de cunoştinţe, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi 
auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi 
obiectivare.  

Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă şi totală în 
activitate angajează atât copiii timizi, cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează 
curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de 
copii. Prin faptul că în asemenea activităţi, elecii respectă reguli, îşi asumă responsabilităţi, se 
autodisciplinează.  

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate 
în sala de clasă sau în curtea şcolii, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, 
lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Astfel că, activitățile 
extrașcolare sunt activitățile preferate de elevi,pentru impactul pozitiv pe care îl au asupra lor. 

 

Bibliografie: 

1.Tomescu Viorica, Popa Florentina, Gheorghe Al., Stan L., Metodica predării geografiei şi 
ştiinţelor naturii în ciclul primar; Ed. ,,Gheorghe Alexandru’’, Craiova, 2001; 

2. Ionescu, M., Radu, I., (coord.), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 2001; 
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Activitățile extrașcolare- între online și tradițional                                                   

Exemple de activități extrașcolare 

 
Prof. înv. preșcolar: Szabo Andreea Timea 

 

 

Activitățile extrașcolare sunt activități care intră în sfera educației non-formale și la care elevii 
pot participa în afara programului școlii. Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele 
sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, toate fiind 
atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe 
copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

Datorită situației actuale activitățile extrașcolare s-au mutat în mediul on-line. Cele mai plăcute 
activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile cu lucrări realizate 
chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică etc., dar în această perioadă aceste activități sunt 
limitate.  

Există activități extrașcolare care se pot realiza chiar și în situația actuală.  

O activitate extrașcolară care poate fi realizată în mediul on-line este ”Cine știe câștigă”. 
Această activitate se poate desfășura în mediul on-line deoarece copilul trebuie doar să vizioneze 
materiale cu diverse curiozități, de exemplu: curiozități despre fluturi, ursul brun etc. La finalul 
vizionării materialului se adresează diverse întrebări și se stabilește clasamentul.  

”Vine toamna” este o altă activitate extrașcolară care se poate realiza on-line. Cu ajutorul 
profesorului, copilul vizionează tablouri, picturi, ascultă poezii, cântece și povești despre toamnă, iar 
activitatea se finalizează cu ”toamna în ochii mei” în care copiii vor picta/desena toamna așa cum au 
înțeles-o ei din cele prezentate.  

”În lumea celor care nucuvântă” este o activitate extrașcolară on-line în care copiii vor viziona 
filmulețe despre viața animalelor și se va organiza o expoziție de desene on-line despre cum putem 
proteja noi animalele. Totodată se pot spune ghicitori adecvate vârsteo copiilor.  

”O serbare altfel”. Se poate realiza o serbare specială, la pregătirea căreia să participe și părinții. 
În cadrul serbării se pot recita cântecele, poezii pe care copilul le-a învățat acasa cu părinții sau în 
întâlnirile de pe platformă cu profesorul/educatorul.  

”Excursie virtuală”. Există numeroase site-uri care ne pun la dispoziție vizionarea unui muzeu, 
a unei grădini botanice, a unei locații istorice în timp real. Așadar și în contextul pandemiei se poate 
realiza acest tip de activitate care oferă copiilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea 
lor naturală, operele de artă sau plantele.   

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă.  
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE  

- INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
ACCESUL LA EDUCATIA ONLINE IN PERIOADA PANDEMIEI PRIN 

PRISMA PROIECTULUI 
”ALEGE SCOALA PENTRU UN VIITOR MAI BUN” 

 
PROFESOR INV. PREȘCOLAR- SZABO LIVIA 
ȘCOALA GIM. “I.P. RETEGANUL”-RETEAG,  

JUD. BISTRITA-NASAUD 
 
 Urmând principiul enunţat de marele pedagog Korzyski, cadrele didactice trebuie să aibă un 

„shift character”, adică acea calitate de adaptare permanentă la condițiile noi. Noile provocări pentru 
întreaga comunitate școlară la condițiile date, cu specificul, virtuțile și limitele constatate ale educației 
on-line, deja experimentate, au solicitat imaginația, creativitatea și dăruirea permanentă în procesul 
comunicare-predare-învățare-evaluare. 

 Majoritatea cadrelor didactice din scoala noastra au participat la cursul de utilizare elementară 
a aplicațiilor Google, oferit de CCD Bistrița-Năsăud. Am sa ma refer in acest articol cum s-au 
desfasurat activitatile on-line prin prisma unui proiect POCU care se desfașoara la noi in scoala. 

 La începutul anului școlar, în primele săptămâni, s-a folosit platforma Digitaliada. 
Informaticianul şcolii a organizat ateliere de lucru cu cadrele didactice şi elevii şcolii pentru 
dezvoltarea competentelor digitale cu utilizarea ambelor platforme. Informaticianul, cadrele didactice 
și experții grupelor din proiect au acordat elevilor și părinților sprijinul necesar conectării şi utilizarii 
platformelor educaționale. 

 Metodele și modele de lucru, cu aspecte concrete din cadrul activităților au fost întâlniri sincron 
și asincron prin Whatsapp, Facebook, Digitaliada, Zoom şi Google Meet; - aplicații Google 
Classroom, Jamboard, Drive, Openboard, Learningapps, whiteboard, wordwall (Roata aleatorie, 
lovește cârtița, concursuri/quiz), Quizizz, Kahoot, teste on-line pe Didactic.ro preluate sau elaborate 
de cadrele didactice; - utilizarea de resurse moderne, tutoriale, povești, cântece, desene animate, filme 
pentru copii, jocuri, existente pe youtube și alte surse; - feedbackul elevilor (portofoliu, completare 
foi de lucru, desene). 

 S-au realizat exerciții și teste/concursuri pe perechi sau echipe on-line, folosind youtube/quiz 
și s-au rezolvat fișe de lucru din aplicația Liveworksheets pentru a verifica dacă toți copiii au înțeles 
informațiile transmise. Prezentările Powerpoint ca și căutarea/folosirea resurselor (la științe – link 
youtube cu experiențe la fizică-chimie etc.) realizate prin activități în pereche sau în echipă, au ajutat 
la captarea atenției elevilor și la menținerea interesului pentru programul remedial. 

 Activitățile din cadrul proiectului “Alege scoala pentru un viitor mai bun” de la noi din scoala 
au fost adaptate pe niveluri, după nevoile generale și individuale. S-a pus accentul pe formarea de 
competențe digitale, moral-civice, estetice, alături de cele specifice disciplinelor predate. Prin 
respectarea orarului s-au realizat: activități recreative, suport pentru efectuarea temelor, activități 
remediale, de pregătire pentru viață. Elevii au învățat: aspecte legate de igienă, siguranța pe net, cum 
să învețe, cum să găsească, să folosească și elaboreze resurse utile, cum să comunice etc..  

 Aspectele negative sunt utilizarea excesivă a internetului și echipamentelor (de unde reiese 
nevoia unui echilibru dat prin activități distractive, relaxante, activități fizice și outdoor, ca și simpla 
comunicare face to face). A fost identificată nevoia comunicării, încurajării, depășirii stării de stress 
(prin filmulețe educative, povești terapeutice, discuții libere cu copiii și părinții, sfaturi minimale de 
parenting) care s-a realizat prin activitati de cosiliere oferite prin acest proiect de catre psihologi. 
Teme prioritare: abilități socio-emoționale, identificarea și ințelegerea propriilor emoții, citirea și 
înțelegerea emoțiilor altor persoane, ge generând emoții pozitive. Limite ale consilierii on-line: ¬ 
lipsa, în cazul unor elevi, a spațiului care stionarea emoțiilor proprii și manifestarea lor în mod 
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adecvat, reguli de politețe și prevenire a violenței (inclusiv on-line). S-a remarcat conexiunea dintre 
atenția copiilor și starea lor emoțională. Consilierea s-a adaptat la sistemul on-line, adăugând 
programului teme specifice: Autocunoaștere-intercunoaștere, Dezvoltare emoțională, Gestionarea 
emoțiilor (furia, stări depresive), Managementul timpului, Stil de învățare etc. S-a încercat realizarea 
unei stări de bine să le ofere condițiile necesare asigurării confidențialității (părinți sau frați pot fi 
prezenți); ¬ disponibilitate redusă a părinților copiilor/elevilor de vârstă școlară mică de a sprijini 
participarea la consiliere; ¬ interacțiune dificilă cu unii copii; ¬ lipsa posibilității de manipulare de 
obiecte (jetoane, piese tip puzzle, jucării) pe care consilierul le utilizează în activitatea cu copiii;  

 Activitățile proiectului au fost dezirabile și utile chiar și în condițiile vitrege ale pandemiei. 
Adaptarea on-line a însemnat o provocare pentru întreaga comunitate școlară și a dus la dezvoltarea 
creativității și imaginației. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. INV. PRIMAR SZAKACS SIMONA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ABRAM 

 
Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca modalitate de 

formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ, ca mijloc de dezvoltare personală 
a copiilor, de îmbunătățire a motivației acestora, a performanței lor școlare, ca modalitate de 
remediere a unor abateri comportamentale ale elevilor. Între educația nonformală și cea formală există 
un raport de complementaritate, atât în ceea ce privește conținutul, cât și în ceea ce privește 
modalitățile și formele de realizare. Alături de educația formală, educația nonformală contribuie la 
dezvoltarea personalității copilului, la integrarea lui socială, asigură condiții egale de acces la 
educație, reduce inegalitatea și excluziunea socială, îi implică pe tineri în activitățile comunității. 
Activitățile extrașcolare permit transferul și aplicabilitatea cunoștințelor și competențelor dobândite 
de elevi în cadrul orelor de curs, le dezvoltă gândirea critică, îi stimulează să se implice în actul 
decizional, le formează capacitatea de asumare a responsabilităților. 

Activitățile extrașcolare sunt organizate în baza următoarelor principii: recunoașterea statutului 
activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă; 
recunoașterea activității educative extrașcolare ca parte esențială a educației obligatorii; importanța 
activității educative școlare și extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a 
abilităților și a competențelor; contribuția activității educative extrașcolare pentru crearea condițiilor 
egale de acces la educație, pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea inegalității 
și excluziunii sociale; potențialul activității educative extrașcolare ca modalitate complementară de 
integrare socială și participare activă a tinerilor în comunitate; importanța promovării cooperării 
tuturor factorilor interesați, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare creșterii 
calității procesului educațional; recunoașterea activității educative extrașcolare ca dimensiune 
semnificativă a politicilor naționale și europene în domeniul educației.  

Activitatea extrașcolară prin intermediul tehnologiei și al internetului este o formă de organizare 
a educației nonformale ce implică înlocuirea activităților care presupun prezența fizică a elevilor, cu 
activități de studiu individual și activități extrașcolare în sistem online. Activitățile extrașcolare online 
sunt organizate de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului de învățământ 
prin intermediul tehnologiei și internetului. 

Mediul educațional virtual de desfășurare a activităților extrașcolare cuprinde următorul 
ansamblu de mijloace educaționale digitale și de comunicare: platforme digitale educaționale sau 
destinate creării și partajării resurselor educaționale deschise; aplicații destinate comunicării specifice 
dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem 
videoconferință; resurse informaționale digitale: imagini, texte, modele, tutoriale disponibile pe 
platforme digitale educaționale ce pot fi folosite în activitățile extrașcolare. 

În cadrul activităților extrașcolare, comunicarea online se realizează sub următoarele forme: 
sincronă – desfășurată într-un mediu virtual cu participarea simultană a elevilor, a cadrelor didactice, 
eventual și a părinților/reprezentanților legali; asincronă – desfășurată într-un mediu virtual în cadrul 
căreia elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan; mixtă – desfășurată atât sincron, cât și 
asincron. 

Activitatea extrașcolară desfășurată în mediul virtual trebuie să se realizeze conform 
directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Trebuie respectate principii privind prelucrarea următoarelor date personale: numele și prenumele 
elevilor și cadrelor didactice care utilizează aplicația/platforma educațională, imaginea și vocea 
participanților, mesajele, videoclipurile, fișierele expediate, rezultatele activității elevilor, datele de 
conectare. Activitățile școlare și extrașcolare realizate online sunt interzise a fi înregistrate. 
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În cadrul activităților extrașcolare desfășurate online cadrele didactice, elevii și părinții trebuie 
să-și asume o serie de responsabilități. Responsabilitățile cadrelor didactice constau în informarea 
elevilor și părinților despre modalitățile de organizare a activităților extrașcolare, inclusiv cu privire 
la drepturile și obligațiile acestora, coordonarea activităților, stabilirea resurselor educaționale 
deschise ce se recomandă a fi utilizate în cadrul activităților, menținerea comunicării cu părinții 
elevilor. Elevii au responsabilitatea de a participa la activitățile stabilite de cadrele didactice și de 
către conducerea unității de învățământ, să rezolve și să transmită sarcinile de lucru în termenele și 
condițiile stabilite de cadrele didactice, să manifeste o conduită adecvată statutului de elev, să nu 
comunice altor persoane datele de contactare la platformă, să nu înregistreze activitățile extrașcolare 
desfășurate online. 

Părinții trebuie să asigure participarea elevilor la activitățile organizate de școală, să creeze un 
mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, să încurajeze, 
motiveze și responsabilizeze copilul în realizarea sarcinilor de lucru, să transmită feedbackul referitor 
la activitatea desfășurată de copil. 

Activitatea educativă extrașcolară are un rol important în educarea copiilor. Aceasta contribuie 
la formarea și dezvoltarea personalității elevilor, la lărgirea și completarea orizontului de cultură al 
acestora, sprijină alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate, stimulează interesul copiilor de a se 
implica în problemele școlii și comunității, asigură mediul de exersare a talentului, înclinațiilor, 
aptitudinilor elevilor, reduce absenteismul și abandonul școlar.  

 
 
Bibliografie: 
1. OMECTS nr. 3035/2012, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 

școlare; Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, 
școlare și extrașcolare; 

2. Ordinul nr. 5447/2020, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar; 

3. OMEC nr. 5 545/2020, Metodologia – cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;  
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

SZASZ MIRUNA-RAVECA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 4 TÂRNĂVENI 

 
 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.  

 Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilorimpresia că, deși se află în două spații 
diferite, ele sunt complementare.  

 Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează printr-o mai bună 
autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților despre 
școală. 

 Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o 
importanță majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 
educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 
continuitate și în restul zilei. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 
 Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
 Dezvoltarea autonomiei copilului; 
 Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului 

modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură); 
 Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, 

curățenie, mici responsabilități familiare și școlare). 
 În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de 

cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri 
complementare. O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere 
între persoanele care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. 

 Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și 
bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. 

 Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în 
funcție de scopul urmărit și de modul de realizare: 

 Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date 
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului); 

 Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii; 
 Participarea părinților la activități demonstrative;  
 Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa 

educatoarei/profesorului sau a părinților); 
 Consultări individuale; 
 Vizitele-constituie o altă formă de colaborare.Includem aici ambele variante, vizitarea 

familiei de către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți; 
 Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții 

(vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc); 
 Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul 

didactic; 
 Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). 
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 În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 
educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 
dezvoltare și formare al copilului.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI ROLUL ACESTORA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SZIGYARTO KORNELIA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ”TUROCZI MOZES” TG. SECUIESC 
 
 Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt 

necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Astfel și activitățile extrașcolare 
trebuiau realizate tot online cu ajutorul tehnologiei, în mediul virtual. 

 Activitățile extracurriculare se realizează dincolo de procesul de învățământ, în general au cel 
mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului 
copiilor, încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili 
sufletelor acestora. 

 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitatea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 
atitudini caracteriale.  

 Activitățile extracurriculare se desfășoară intr-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul 
intelectual. Printre activitatile extrașcolare cele mai indicate pentru cei mici se numără excursiile, 
drumețiile, vizionările de filme, piese de teatru sau spectacole de magie. Prin participarea la astfel de 
evenimente îi ajutăm pe copii să-și dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de 
dezvoltare a culturii, memoriei și imaginației. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul 
și să îl ajute să deprindă atitudini pozitive care în timp să îi fie utile în a se descurca singur în orice 
situație. 

 Vizitele programate la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale, unități economice 
constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice, istorice și economice ale tării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în 
desfășurarea sa, operele de artă originale, relațiile dintre oameni și rezultatele muncii lor. Toate 
acestea stimulează activitatea de învățare întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecțiilor. Aceste vizite trebuiau făcute online, trimise linkurile de accesare și astfel am putut realiza 
activitatea propusă. Copiii sunt mootivați să acceseze mediul virtual, generațiile actuale fiind adaptate 
tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. 

 Vizionarea de filme, spectacole de teatru sau circ, specifice vârstei lor, pot constitui o sursă de 
informații, dar în același timp și un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activități 
interesante. Aceste activități vor pune elevul în rol de spectator și vor reprezenta pentru el o sursă de 
impresii puternice: stimularea afectivității copilului și dragostea pentru artă (cărți, teatru, muzică). 

 În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educațională 
valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenție adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, chiar dacă acestea se 
desfășoară online, să permită stimularea creativă a elevilor. Copiii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este 
nou, să-şi descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere 
a dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
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aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

 
Bibliografie: 
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și autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Vlăsceanu Gheorghe, Neculau Adrian, Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în 

curriculumul învățământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 
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PARTENERIAT CU PĂRINŢII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
 

PROF. INV. PRESCOLAR SZILAGYI ANDREEA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD 

 
„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, 
te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

 
 Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în primul rând familiei 

sale. O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi 
şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului.  

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara 
experienţele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în 
instituţia şcolară pierde din importanţă şi eficienţă, rezultatele fiind considerabil scăzute, dacă părinţii 
nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă.  

În consecinţă, pentru ca eficienţa educaţiei din grădiniţă să aibă un randament sporit, este 
necesar ca programul educativ să fie cunoscut şi înţeles de către familie şi realizat printr-o colaborare 
strânsă între instituţia familială și cea preşcolară.  

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanța colaborării cu grădinița, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniței va fi conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă.  

Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o unificare de 
valori cu efect benefic asupra copiilor. 

 În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preşcolarilor pe care îi îndrum, parteneriat 
denumit “Împreună să lucrăm, pe copii să-i educăm”. Motivul realizării acestui parteneriat este 
necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale 
între grădiniţă şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.Ca 
obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului 
şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi 
a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea 
părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  

Învățământul preşcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 
colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate.  

Grădiniţa îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 
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a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă 
de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădiniţei, încărcată de noi exigențe și de promisiunile 
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură 
într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniţă și familie în perioada preşcolarităţii, 
îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Grupa reprezintă pentru copii al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru 
viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale copiilor și 
cele ale noastre ca educatoare, cum ar fi: ce știe copilul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să 
realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune.  

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe copilul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca educatoare să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a copiilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de 
experiențe) asigură condițiile oportune copiilor să se afirme atât individual, cât și în echipă.  

 Numărul mare de contacte grădiniţă-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a educatoarei 
cu familiile elevilor săi. Pentru educator înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a 
calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe 
care o ocupă în acest proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
copiii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

 
Bibliografie:  
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 

1994 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
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TRADIŢII, OBICEIURI POPULARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 
PROF. PENTRU ÎNV. PREȘCOLAR SZILÁGYI ELLA-MÓNIKA 

ȘCOALA PRIMARA NR. 1 PALEU 
 - STRUCTURA: GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 

UILEACU DE MUNTE 
 
Dezvoltarea rapidă a lumii şi a societăţii de azi, atât pe plan economic, ştiinţific şi tehnic au 

făcut imperioasă o revizuire a conţinutului educaţiei şi a învăţământului. În acest context o problemă 
majoră a pedagogiei de azi este că din volumul mare de materii pentru fiecare generaţie de elevi să le 
evidenţiem pe cele mai importante pentru vârsta lor fără a crea suprasolicitare sau forţarea spre 
învăţare a unor noţiuni mai puţin importante. Serbarea este o perioadă specială în care comunitatea 
se manifestă într-un mod neobişnuit, diferit de cel cotidian, respectă norme fixate tradiţionale precum 
şi anumite interdicţii. 

În universul tradiţional ţărănesc nu era necesară predarea cântecelor şi dansurilor populare, a 
diverselor tehnici de iniţiere manuală căci acestea au fost însuşite prin imitaţie, fraţii mai mici imitând 
pe cei mari, de la părinţi, în acest fel educându-se în spiritul tradiţiei. Tradiţionalitatea naturală în care 
cultura obiectuală şi spirituală a comunităţii a alcătuit un tot unitar organic este pe cale de dispariţie 
sau mai precis o mare parte a dispărut deja. De aceea mi-am propus ca scop să cercetez, apoi să 
transmit să dau viaţă tradiţiilor populare cu ajutorul învăţăceilor mei şi a părinţilor lor purtându-mă 
cu grijă faţă de tradiţiile locale. Toate acestea ar trebui să se transforme într-o sarcină arzătoare pentru 
toţi cei care activează în domeniul educaţiei. 

Părerea mea este că elevii trebuie aduşi în contact cu tradiţia locală îndeosebi, încă din fragedă 
copilărie. Copilul cu spiritul deschis este mult mai receptiv la tradiţiile populare şi la intrarea în 
vigoare a acestora. Acest lucru este demonstrat şi de faptul că în cadrul familiei şi-a însuşit copilul 
limba maternă, ritmurile poeziei populare, obiceiurile sărbătorilor, cultura obiectuală. Eu consider că 
sunt datoare să lucrez în aşa fel încât să le ofer copiilor un sprijin în educarea, dezvoltarea 
personalităţii lor, pentru a le dezvolta un vocabular vast de care vor avea mare nevoie în comunicare. 

Trebuie să ne folosim de toate mijloacele ce avem la dispoziţie pentru ca copiii să se raporteze 
pozitiv la procesul instructiv-educativ. Un mijloc foarte bun pentru a realiza acest obiectiv este 
basmul popular, cântecele populare, rolurile din piese de teatru şi jocurile populare. Deoarece astăzi 
copiii ştiu prea puţin despre acestea iar unii nu cunosc deloc, intrarea în vigoare a obiceiurilor noastre 
populare într-un mod fidel tradiţiei, sarcina învăţătoarei este să transpună tradiţiile nu doar teoretic, 
ci şi practic. 

Prezint obiceiurile sărbătorilor semnificative revigorându-le într-un mod fidel tradiţiei în aşa 
fel încât elevii să simtă ritmul trecerii de la cotidian la sărbătoare, să simtă, să trăiască serbarea 
tradiţională prin cunoaşterea uralelor, a obiceiurilor dramatice. La intrarea în vigoare a obiceiurilor 
calendaristice mă voi strădui să transmit tradiţie veridică în acelaşi timp fixându-mi atenţia şi asupra 
evocării sensibilizării elevilor vis-a-vis de rolul ei social, comunitar.  

Intrarea în contact cu etnografia şi în acest sens cu tradiţia populară lărgeşte aria cunoştinţelor 
populare, facilitează formarea unei atitudini din partea elevilor al cărei element esenţial şi în devenirea 
adultă va fi păstrarea tradiţiei, respectarea valorilor noastre naţionale. 

Ca şi în cazul altor popoare europene şi la noi modul de comportare a comunităţii este 
reglementată de legi scrise de secole şi chiar mii de ani. Relaţiile între membrii comunităţii, ordinea 
familiei, moralitatea şi buna-cuviinţă a micii comunităţi au fost reglementate dintotdeauna de 
obiceiuri. Copiii se întâlnesc cu aceste tradiţii şi legi încă din frageda copilărie, în familie. Copilul 
aici ia contact cu limba maternă, cu obiceiurile cotidiene şi sărbătoreşti. Eu sunt de părere că tradiţiile 
noastre populare trebuiesc cultivate nu numai în zilele de sărbătoare ci în fiecare zi a anului trebuie 
să trăim cu acestea, iar în şcoală se deschid oportunităţi specifice. În cadrul educării bazate pe 
păstrarea tradiţiei copiii însuşesc tradiţiile, obiceiurile poporului nostru, astfel se pot integra cu 
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uşurinţă în grupe de păstrare a tradiţiei populare, iar în viitor caracteristica propriilor lor familii va fi 
tot păstrarea tradiţiei. 

Din partea părinţilor au venit semnale pozitive. Demonstrează acest lucru faptul că spectacolele 
interpretate de copii au fost vizionate de toţi părinţii, apropiaţii copiilor în mediul online şi au fost 
plăcut impresionaţi de priceperea de care au dat dovadă copiii. Părinţii participă activ şi la pregătirea 
spectacolelor, confecţionează măşti, pregătesc prăjituri, cozonaci şi ajută la pregătirea scenografică a 
spectacolului cu diferite materiale.  

Putem constata cu satisfacţie că scenetele pentru copii, jocurile populare înzestrează copii cu 
nişte trăsături personale pozitive. Consider important, că educând în acest sprijin copii, prin ei indirect 
influenţăm şi părinţii pentru a cunoaşte mai îndeaproape şi a păstra tradiţiile, valorile importante ale 
folclorului. 

Pentru două ore, sala de grupă a fost transformată, într-un mic atelier de creație, datorită 
materialelor pregătite (ouă din lemn, tempera, cartoane, accesorii, lipici, lac, etc.) și a decorului 
specific sărbătorilor pascale. Pentru început, copii au admirat ouăle vopsite sau încondeiate de 
adevărați artizani populari și au purtat împreună cu educatoarea câteva discuții legate de obiceiurile 
de Paști. 

Copiii au făcut cunostință cu obiectivele activității, cu materialele pe care le vor folosi în timpul 
lucrului precum și cu tehnica de lucru. Cu atitudine de adevărați pictori au pornit la lucru. Cu degetele 
pricepute, cu creativitate și imaginație au reușit să vopsească ouă și să confecționeze suporturi pentru 
acestea. Fiecare copil a contribuit, pe măsura priceperii la acest proces distractiv dar și plin de 
responsabilități. Pentru destindere, am cântat câteva cântecele specifice evenimentului. Din ouăle 
lăcuite și în suporturi am amenajat o expoziție. 

Copiii au fost impresionați de amintirile părinților legată de sărbătoarea Paștelui și motivați în 
realizarea unor lucrări deosebite. Activitatea a plăcut în mod deosebit copiilor și datorită atmosferei 
relaxante, ușor distractive. 

Încântați de roadele muncii, precum și de activitatea în sine, copiii si părinții și-au exprimat 
nerăbdarea de a participa la o viitoare activitate. 
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 COLABORAREA GRĂDINIŢĂ -FAMILIE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞC. POP COSMINA / BONTIDEAN PETRA 

 PROF. ÎNV. PREŞC. DONCA RODICA / SZILAGYI RENATA  
 
 Activitatea educativă ce se realizează în grădiniţa de copii nu poate fi separată, izolată de alte 

influenţe educative e se exercită asupra copilului şi mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea. 
Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar împlinirea acestui 
deziderat urmează să stea în mod expres în atenţia personalului didactic calificat pentru a face munca 
educativă din grădiniţă.  

 Dacă acest adevăr este arhicunoscut educatoarelor cu experienţă, pentru debutanţi lucrurile nu 
sunt la fel de evidente datorită faptului că lor le lipseşte un anumit antrenament în practica 
educaţională. Iată de ce considerăm necesar ca pentru relevarea interdependenţelor să remarcăm 
trăsăturile definitorii ale mediului preşcolar ca mediu educativ, prin comparaţie cu celelalte două 
medii educaţionale cu care se află în strânsă legătură familia şi grădiniţa . 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui 
influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este, din această 
cauză, extrem de puternică şi din multe puncte de vedere de neînlocuit . Considerată în 
substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante funcţiuni în procesul 
general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale - creează o 
dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial din punct de vedere fizic, psihic, 
material, datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este 
mazim, familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi nu 
întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut, familia creează o anumită 
matrice existenţială un stil comportamental care se imprimă asupra întregii evoluţii a individului şi 
care va genera, de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare care se impun, influenţa educativă 
pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă.  

Mediul preşcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional, care îşi 
relevă o parte dintre caracteristicile şi particularităţile lui ca mediu instituţionalizat, introduce în 
relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială, oferă copilului un cadru social bazat pe o 
normativitate elementară constând în anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi, creează copilului 
posibilitatea de a se comporta cu covârstnicii pentru a-şi întării în felul acesta sentimentul conştiinţei 
de sine, percepţia de sine, imaginea de sine, îl familiarizează pe copil cu micro- grupul social în cadrul 
căruia învaţă să devină partener, să joace unele roluri sociale, îl înlocuieşte pe copil cu programul 
orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de existenţă, stimulează dezvoltarea autonomiei 
personale şi a independenţei .  

 Mediul şcolar face mult mai explicite caracteristicile mediului organizaţional pe care mediul 
preşcolar abia le poate pune în evidenţă. În acest context se instituie o gamă nouă de relaţii 
interpersonale în cadrul cărora copilul experimentează, un nou mod de viaţă, mult mai riguros şi mai 
programatic, reguli mult mai ferme de convieţuire cu ceilalţi reglementate prin normele disciplinei 
şcolare, anumite roluri sociale şi responsabilităţi ce-i revin în conformitate cu noul statut, modelarea 
comportamentului propriu în funcţie de cerinţele şi aşteptările educatorului şcolar, în virtutea 
diferenţelor de statut şi rol pe care acum le înţelege mai bine, asumarea unor sarcini de învăţare mult 
mai explicite, realizarea sarcinilor de invăţare mult mai explicite, realizarea sarcinilor de învăţare în 
funcţie de criteriile evaluative pe care le institue şi le impune şcoala, efectul stimulativ pe care îl 
exercită grupul în dobândirea performanţelor datorită modului în care sunt împărţite sancţiunile şi 
recompensele, creşterea autonomiei acţionale ca urmare a asumării personale a unor sarcini şi 
iniţiative legate de integrarea sa în mediul şcolar. 

 Cunoscând aceste caracterisici şi comparând efectele pe care cele trei medii educative le 
exercită asupra copilului, educatoarea poate încerca minimizarea consecinţelor negative ce se produc 
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în momentul integrării copilului în grădiniţă ori, dimpotrivă, maximizarea efectelor pozitive pe care 
le poate produce noul context asupra dezvoltării acestuia . În acest sens, colaborarea între toţi factorii 
educaţionali implicaţi în procesul formării şi dezvoltării personalităţii copilului devine absolut 
necesară.  
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE- INTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL  
 

 PROF. SZOCS ILDIKO 
 EDUCATOARE LA GRADINIȚA DE COPII CIMBORA BARAOLT,  

 JUD. COVASNA 
 
 Pe lângă activități obligatorii, procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă 

didactică complementară.. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor. Activităţile extracurriculare sunt activități educative mai puțin riguroase 
decât cele formale.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter creativ, atractiv, 
preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire, copiii au 
avut teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă, participarea este liber consimţită, 
necondiţionată, Aceste activități sunt caracterizate de optimism şi umor, contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. 

 La vârsta preşcolară prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă. 
Rolul educatoarei este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea 
vocabularului activ, a socializării și la stimularea dezvoltării bio-psiho-sociale a celor mici; astfel 
copiii au ocazia de a reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul 
activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea 
limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare 
are un caracter colectiv care conduce la sudarea legăturii dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup 
și să aparţină unui grup. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, 
preşcolarii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în 
diferite context. În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a 
învăţat să admire natura va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor 
manifestând afecţiune faţă de ele. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Am făcut un interviu în rândul părinților referitor la activitățile extracurriculare. Atașez câteva 
păreri: “Este nevoie de activități extracurriculare, deoarece curriculumul învățământului național din 
ziua de azi nu dă suficiente posibilități pentru abordarea temelor atât din punct de vedere pracic, cât 
și din punt de vedere științific. Numărul de ore din cadrul curriculumului nu este suficient de exemplu 
pentru organizarea excursiilor, drumețiilor tematice. Dacă educatoarea vrea, ca tema respectivă să fie 
mai accentuat centrat pe copil, atunci are nevoie de activități extracurriculare, ca tema respectivă să 
fie abordat atât din punct de vedere practic cât și științific. Faptul, că copii învață mai bine și mai 
eficient prin experimentare, atingere, a fost dovedit de mult, iar prin aceste activități astfel de 
modalități de învățare pot fi aduse în prim- plan. Obiectivul acestor activități este să dezvolte 
personalitatea copiilor în totalitate, din mai multe puncte de vedere, asigură mai multe posibilități de 
educare, iar prin aceste metode poate să fie îmbogățit fantezia copiilor, și dă posibilități de dezvoltare 
a aptitudinilor, abilităților și a competențelor.” (B.K.) 

 „După opinia mea, activitățile extracurriculare au un impact pozitiv asupra copiilor. Cu ajutorul 
acestor activități, copiii își îmbogățesc cunoștințele și își dezvoltă personalitatea fără să-și dea seama 
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că învață. Aceste activități dezvoltă competențele copiilor și crează o bună dispoziție, satisfacție și 
copiii participă cu însuflețire și dăruire. Prin activitățile extracurriculare, copilul este pus în situații 
diferite de experimentare, el poate să vadă, să audă, să descopere, și să se înşele, astfel întărindu-și 
forțele și dezvoltându-și deprinderile. Astfel de activități sunt foarte importante pentru că stimulează 
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, încurajează iniţiativele copilului, ingeniozitatea şi 
curiozitatea, și favorizează stabilirea unor relaţii de prietenie, întăresc spiritul de solidaritate.” (Sz.I.) 

“Aceste activități: -duc la îmbogățirea cunoștințelor despre mediul înconjurător (excursii, 
drumeții) 

-Ajută dezvoltarea interesului pentru lumea înconjurătoare (muzee, expoziții) 
-Lărgește universul cunoașterii privind igiena corporală și alimentația sănătoasă (întâlniri) 
-Ajută la o creștere a socializării și închegarea relațiilor sociale (vizite, întâlniri, vizionări de 

film, de teatru de păpuși) 
-Crește spiritul de întrajutorare și de observație (excursii, călătorii mai scurte)” (B.Gy.) 
 În această perioadă, noi, educatorii am putut face sugestii în acest sens pentru părinți. De 

exemplu: activități extrașcolare de turism virtual, ateliere creative de arte frumoase, diferite 
concursuri pentru copii: concurs de desen, concursuri artistice, diferite concerte online pentru copiii, 
teatru de păpuși online, curs de dans, sau chiar și curs de șah. 

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă copilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a copilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 

 “Orice educație este autoeducație, iar noi, ca dascăli și educatori, creăm de fapt doar contextul 
în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim, pentru ca, prin noi, copilul să se 
educe singur, așa cum trebuie să se educe el prin propriul său destin lăuntric.” Rudolf Steiner 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎNTRE 

ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  
 

PROFESOR TABUȘCA ZINICA 
ȘCOALA GIMNAZIALA SASCUT, JUD. BACAU 

 
În afara casei lor, școala este cel mai popular loc pentru elevi. Participarea la un atelier cultural-

artistic sau participarea la activități colective fizice sau tehnico-aplicative este cea mai bună 
modalitate prin care elevul să-și facă prieteni și să construiască relații cu colegii de clasă sau din alte 
școli, pe baza parteneriatelor instituționale. Nu mai vorbim de faptul că, dacă elevii participă pe deplin 
la viața școlii, se vor simți mai confortabil și, prin urmare, vor fi mai motivați să studieze. Pentru 
mulți părinți, aceste activități ajută și la educarea copiilor, făcându-i sociabili și responsabili.  

Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de perseverență 
și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar sunt, în cea mai 
mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe.  

Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere 
elevului. Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Beneficiile 
activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se depășească pe ei 
înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități sociale care le vor 
sluji toată viața. Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. 

La începutul lunii martie păstrând distanța, am ieșit în curtea școlii la tăierea trandafirilor, 
curățarea copacilor de ramurile uscate sau rupte, greblarea rondurilor de flori și îndepărtarea resturilor 
vegetale. Toate aceste activități sunt duse la bun sfârșit cu ajutorul elevilor voluntari . Urmează apoi 
săparea și amenajarea rondurilor de flori, unde anii anteriori am plantat flori perene, cum sunt 
trandafirii (pe care i-am pus în pământ toamna, protejându-i peste iarnă cu pet-uri, pe care le-am 
îndepărtat primăvara următoare când lăstarii erau, deja, viguroși), câteva tufe de levănțică sau diferite 
specii de arbuști cu flori ornamentale. 

 Din fonduri personale, asigurăm și semințe de flori pe care le plantăm cu ajutorul altor echipaje 
de copii, flori multicolore, frumos mirositoare, care oferă ochilor trecătorilor încântare și imaginea 
unui spațiu curat, îngrijit, demn de o instituție de învățământ. Planificarea activității în grădinița de 
flori, dar și în restul spațiului școlii prevede și igienizarea acestui spațiu și curățarea de deșeuri, 
ambalaje sau hârtii, momente în care suntem ,,înarmați” cu mânuși de protecție măști, saci menajeri 
și alte ustensile de lucru.  

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

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul 
cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 
De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică 
a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Și în această perioadă, am mers la bserica în grupuri mici pentru a vizita locașul Domnului și 
pentru a primi învățătură de la preot. 

În luna martie am realizat afișe online prin care și copiii Scolii Gimnaziale Sascut se alătură 
tuturor celor care spun,, Stop avortului”, pentru ca, viața este cel mai mare dar de la Dumnezeu.,, 
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Fiecare copil merită o poveste’’.Așa am intitulat activitatea de raspandire a pliantelor in toată 
localitatea. 

Pentru a marca insemnătatea marii sărbători creștine, Învierea Domnului, am realizat online 
scenete, si copiii au cântat pricesne. Am rămas plăcut surprinsă de dăruirea acestor copii minunați ai 
școlii noastre, chiar dacă in această perioada nu ne-am întâlnit. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. Un alt aspect pozitiv 
al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, iar această 
responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități extracurriculare ajută 
individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, 
acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu 
semenii lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume 
dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât 
să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROF. INV. PREȘC. TACHE LAVINIA 
 
Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din întuneric, 

nespus de nouă și proaspătă, uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
Orice activitate, sau experiență nouă, contribuie la dezvoltarea copiilor și la formarea acestora 

ca oameni, de aceea noi, cadrele didactice terbuie să profităm la maxim de activitățile extrașcolare, 
care sunt foarte apreciate de copii. 

 Din păcate, această perioadă de pandemie, prin care trecem, a venit cu foarte multe restricții, 
care ne-au împiedicat să ne mai întâlnim, chiar si pentru activitățile didactice zilnice, iar serbările sau 
alte intălniri de grup au fost interzise, dar, după cum spunea Maria Montessori în ”Descoperirea 
copilului” -“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
Acum este momentul să ne adaptăm chiar noi, dascălii. Toate aceste schimbări majore, care par să 
bulverseze toate persoanele implicate, vine și cu părțile ei bune și mă gândesc la provocările de care 
avem parte ca profesori și care ne obligă să evoluăm și să ne perfecționăm, la părinții care devin parte 
activă și sunt nevoiți să se implice mai mult în educația copiilor, urmărind îndeaproape evoluția lor 
și formând legături mai puternice cu aceștia și nu în ultimul rând, mă gândesc la copii, care prezintă 
un interes sporit față de activitățile on line, adoră jocurile interactive, sunt mai motivați și mai 
responsabili, dezvoltând abilități auto-didactice, necesare și utile pe tot parcursul vieții. 

Perioada sărbătorilor de iarnă, cu serbarea de Crăciun lacare avea loc întâlnirea celor mici cu 
îndrăgitul Moș Crăciun, era neprețuită pentru copii, iar pentru că noi ne desfășuram activitatea 
didactică online, nu se putea lua în calcul o serbare clasică, dar nici nu ne lăsa sufletul să-i privăm pe 
cei mici de bucuria întâlnirii cu Moș Crăciun. În aceste condiții, ne-am gândit să realizăm întâlnirea 
copiilor cu Moș Crăciun pe Zoom, cum realizam și unele activități. Copiii au pregătit scrisoarea cu 
dorințe pentru Moșul, au învățat câte o poezie, au pregătit o expoziție cu lucrările realizate în timpul 
activităților online și cu o cană de ceai alături, s-au alăturat clasei, la întâlnirea cu Moș Crăciun. Pe 
un fond musical cu colinde, copiii s-au prezentat pe rând, au recitat, au prezentat expoziția și au citit 
lista lor de dorințe pentru Crăciun. Moșul i-a ascultat răbdător, i-a felicitat pentru lucrări, i-a sfătuit 
să fie ascultători și le-a promis că v-a face tot ce poate pentru ca fiecare copil să primească un cadou 
sub brad, in seara de Ajun. A fost o întâlnire plăcută, emoționantă, care va rămâne undeva într-un colț 
de suflet de copil, contribuind și ea la înfrumusețarea sărbătorilor și la formarea adultului de mâine. 

,, Nu limita un copil la ce și cum ai învățat tu, pentru că el s-a născut în alt timp” (Rabindranath 
Tagore). 
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MODELE DE INVAȚARE ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR TACU CRISTINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU 

 
Invatare sincron=activități online sincron sunt activități live, în care toată lumea este conectată 

în același timp, prin sisteme de conferință online cum este Zoom, Google Meet, Teams, etc.  
 
Puncte tari 
Se aseamănă cel mai mult cu instrucțiunile tradiționale din clasă. 
Construiește comunitate și conexiune. 
Excelent pentru instrucțiuni de grup mic. 
Atât profesorii, cât și elevii pot obține feedback și răspunsuri la întrebări în timp real. 
 
Puncte slabe 
Necesită conexiune foarte bună la internet. 
Nu toți elevii și poate, chiar, nici toți profesorii nu vor avea conexiuni puternice la internet 

pentru a gestiona întâlnirile virtuale. 
Mai puțin flexibil. 
Mai puțin individualizat. 
Dificultate în crearea unui spațiu pentru reflecție. 
Poate fi dificilă sincronizarea orarului. 
 
Invatare asincron= activități online asincron sunt activități individuale ale elevului/elevei, pe 

care le primește prin platforme mai degrabă de instant messaging sau clase virtuale: Whatsapp, 
Google Classroom, Edmodo, etc. 

 
Puncte tari 
Elevii/elevele pot trece prin învățare în ritmul lor până ajung să stăpânească conținutul. 
Poate fi extrem de individualizat. 
Învățarea se poate întâmpla oriunde și oricând. 
Mai multe oportunități de a încorpora mai multe instrumente și de a împărtăși perspective 

multiple. 
 
Puncte slabe 
Necesită o intenție clar stabilită din partea profesorilor în ceea ce privește crearea oportunităților 

de conectare și de construire a comunității. 
Necesită o anumită înțelegere a modului în care învățăm online diferit de cum învățăm în 

setările tradiționale. 
Feedback-ul profesorului nu este imediat. 
Mai multă responsabilitate pentru elev să rămână angajat și concentrat. 
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Vă invităm la un ceai! 
Când viața pare grea, fă-ți un ceai si bea-l din cea mai drăguță ceașcă” ☕ (Arsenie 

Boca) 
 

 
 
 

Instrumente de brainstorming 
Mentimeter 

 
 
 

Lb.română-Timpurile verbului 
Utilizat la lectia de recapitulare 

U.I. Romania, tara mea – 
Spargerea ghetii, clasa a III -a 
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Wordart - aplicatii grafice 
Lb.română-Substantivul 

 

 
Lb.română-Grupurile de sunete Scrierea corectă cea/ce-a 

 

 

Profesor….în online 
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Instrumente interactive 
Edpuzzle este o platformă accesibilă care promovează interacțiunea elevilor cu 

conținutul de învățare, sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pentru 
conținutul video. 

Edpuzzle 
-Vizionare activă a unui film -Educație civică 

-Vizionare activă – Documentar Sistemul Solar 

 

 
JAMBOARD 
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SIMPOZION NAȚIONAL 

« ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE 
 - INTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL » 

 
PROF. ALINA MIHAELA TALAPAN 

 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149, SECTOR 3, BUCUREȘTI 
 
 Educația este un fenomen fundamental apărut odată cu societatea umană și are funcție de 

informare și de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic, social. O 
componentă indispensabilă a educației este educația nonformală care reprezintă cunoștințele pe care 
individul le preia din experinețele trăite dincolo de zidurile școlii din activitățile organizate de cadrele 
didactice pentru colectivele de elevi.  

 Pionierul educației desfășurate în aer liber și al « terapiei experiențelor trăite», pedagogul 
german Kurt Hahn, spunea că acestea sunt cele mai adaptate metode pentru această epocă a 
comunicării digitale. Conceptul pedagogului german este acela de a satisface adolescentului dorința 
de aventură, de responsabilitate, de a-și testa limitele și de a-și dezvolta o morală solidă. Programul 
său se numea « terapia experienței trăite » și s-a dorit a constitui bazele unui sistem educativ care să 
răspundă „ca o mână de fier într-o mănușă de catifea răului provocat de digitalizarea comunicării 
adolescenților”. În programul său, o componentă importantă o are activitatea sportivă pentru a întări 
corpul. Apoi, pentru a dezvolta empatia, curiozitatea, spiritul de aventură și întrajutorarea, el are ideea 
organizării de călători, excursii, constituind veritabile experiențe. În ceea ce privește componenta 
cognitivă, aceasta se poate concretiza prin proiecte de anvergură cum ar fi traducerea unei cărți sau 
construirea unei case, dar la dimensiuni reduse. Și în final, componenta socială care reprezintă un 
angajament al propriei responsabilități, se poate concretiza prin programe de voluntariat.  

 Așadar, activitățile extrașcolare ale sistemului de educație contemporan au la bază experiențe 
și teorii care vin încă din perioada celor două războaie mondiale și care oferă chiar și astăzi idei care 
să contracareze evoluțiile negative ale societății actuale pentru a dezvolta tinerilor o morală solidă. 
Ele au un impact pozitiv în dezvoltarea personalității tânărului atât în ceea ce privește performanțele 
școlare, dar mai ales a integrării sociale, contribuie la gândirea pozitivă, la descoperirea și dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber.  

 Scopul activităților extrașcolare este acela de a dezvolta anumite atitudini speciale, de a antrena 
copiii în activități cât mai diferite, variate și bogate în conținut, de a cultiva interesul pentru 
activități socio-culturale, de a facilita performanțele școlare, de a pune în evidență și de a 
fructifica talentele personale.  

 Activitățile extrașcolare se desfașoară într-un cadru nonformal, ceea ce permite elevilor cu 
dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-si maximizeze potențialul 
intelectual. Beneficiile sunt infinite : valorifică timpul liber al elevului într-un mod util și plăcut, se 
transformă într-o sursă educațională, cultivă gustul pentru frumos, pentru lectură, pentru arta de orice 
fel (chiar și cea cinematografica), se acumulează cunostințe prin contact direct cu diferite domenii, 
medii, se cultivă un stil de viață civilizat, educat, culturalizat, etc.  

 Cadrul didactic are ocazia și posibilitatea să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le înfluențeze 
dezvoltarea, să realizeze mai ușor si mai plăcut obiectivul principal al școlii – pregătirea pentru viață. 

 În această perioadă pandemică atipică și inedită, activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în 
mediul online în această perioadă, mai ales pentru cei ce doresc să își implice elevii într-o învățare 
continuă. Pentru puțin timp, activitățile extrașcolare în mediul online păreau destul de greu de realizat. 
Însă mediul digital, de care s-a vrut îndepărtarea elevului la începuturile educației nonformale, a 
rămas singura variantă de realizare a acestor activități.  

Cluburile și cercurile tehnice în care se întâlnesc diferite tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară și-au continuat și 
adaptat activitatea pentru noul format, iar copiii și-au continuat explorarea în mediul online. La fel au 
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procedat și atelierele de creație (desen, pictură, scultură). Elevii pot fi antrenați într-o activitate pentru 
dezvoltarea spiritului empatic pentru alți membri ai societății: „Tricoul meu, mesaj către voi! – 
activitate creativă de pictat / desenat tricouri cu mesaje de încurajare” . 

 Prin activitățile extrașcolare de turism virtual, copiii și-au putut îmbogății cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, printr- o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. Pentru a diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, deopotrivă elevi și părinți 
au putut explora un muzeu nou sau o grădină zoologică și transforma această “excursie virtuală” într-
una educativă. De ce să nu combatem lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

 Lansarea unui proiect la nivel de școală prin intermediul platformelor educaționale constituie 
o activitatea extrașcolară care poate antrena mai multe clase, mai mulți elevi. Cu ajutorul diferitelor 
aplicații sau platforme (Wordwall, Zoom, GSuite, etc) se pot construi echipe de lucru și mai apoi, 
folosind diferite instrumente tehnice, se pot realiza prezentări sau filme pe diferite teme. „Povestea 
Crăciunului de altădată”, „Călătorie virtuală prin Europa” sau „Cadouri virtuale” sunt câteva 
exemple.  

Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoștințe. Copiilor li se dezvoltă simțul practic, fiecare având posibilitatea 
să se afirme după propria natură. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE-INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 
PROF. TALPAU ROXANA VALERIA, 
 C.Ş.E.I “DELFINUL” CONSTANTA 

 
 Obiectivul principal pe care şcoala îl vizează este acela de a dezvolta la elevii pe care îi 

formează, o cultură comunicaţională, de natură să asigure trecerea de la comunicarea în mediul 
instituţionalizat, al şcolii, la comunicarea în mediul social. Actul educaţional trebuie să fie centrat atât 
pe dezvoltarea competenţelor comunicaţionale ale elevilor prin acte de limbaj, cât şi a competenţelor 
de recepţionare a mesajelor, de formulare a ideilor, de participare la dicuţii colective, de dialogare. 

 Întrucât şcoala are rolul de a-i pregăti pe elevi pentru viaţă, este justificată importanţa acordată 
actului de comunicare, întrucât elevii vor fi puşi în situaţia de a analiza şi manifesta gânduri, 
sentimente, lucruri, atât în scris, cât şi oral, în diferite domenii sociale: familie, muncă, timp liber. 

 Particularităţile dezvoltării copiilor cu deficienţă de intelect nu permit, de cele mai multe ori, 
formarea abilităţilor de comunicare eficientă, stagnând în stadiile comunicării concrete, fără a putea 
trece barierele cauzate de propria deficienţă.  

 Din aceste considerente, este deosebit de important ca educaţia să se realizeze în conformitate 
cu particularităţile psiho-individuale ale elevilor, Astfel, comunicarea didactică dobândeşte 
caracteristicile unei comunicări terapeutice, realizându-se prin intermediul metodelor şi mijloacelor 
care îi intensifică eficienţa, în cadrul acestora jocul având un rol primordial. Crearea unui cadru 
dominat de elemente ludice este foarte benefic pentru dezvoltarea capacităţilor comunicaţionale, 
angrenând copiii în soluţionarea problemelor ascunse sub faţeta diferitelor tipuri de jocuri, întrucât, 
aşa cum spune Ursula Şchiopu, jocul “stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin, cu pasiune, 
fiecare moment, îndeplinind funcţia de o mare şi complexă şcoală a vieţii”. 

 De asemenea, comunicarea cu semenii presupune un proces de cunoaştere interpersonală, în 
acest sens, afectivitatea îndeplinind un rol deosebit de important, pentru că, aşa cum afirmă Vasile 
Pavelcu, “cheia înţelegerii altora se află în propriile noastre vibraţii afective”. 

 Menţinerea stării de sănătate mintală este profund influenţată de viaţa psihică a persoanei, 
aceasta influenţând modul în care individul se adaptează şi reacţionează la mediul înconjurător.  

 Tulburările afective pot provoca stări conflictuale, probleme de adaptare care merg chiar până 
la inadaptare. 

 Copiii cu deficienţă de intelect pot prezenta diferite caracteristici psiho-afective:agresivitate, 
ostilitate, inadecvare, imaturitate emoţională, dezechilibru emoţional, timiditate, anxietate, depresie. 

 Având în vedere aceste aspecte şi faptul că educaţia unui copil nu se rezumă la a-l învăţa să 
scrie, să citească, să calculeze, ci vizează dezvoltarea personalităţii în ansamblul său, este necesar să 
se creeze cadrul optim pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. În acest sens, activităţile extraşcolare 
joacă un rol deosebit de important, punându-şi amprenta semnificativ în dezvoltarea armonioasă a 
elevilor cu deficienţe. 

 Contextul provocat de pandemia Covid-19 a adus multiple provocări în modul de desfăşurare 
a activităţilor terapeutice. Acum, mai mult decât oricând, părinţii au devenit parteneri activi în 
educaţia propriilor copii. 

 La prima întâlnire on-line cu părinţii, am constatat că veneau cu o serie de întrebări, nelinişti, 
aşteptări, fireşti în contextual dat. Am încercat să creionăm, împreună, modul în care va avea loc 
învăţarea, precum şi activităţile ce vor avea beneficii în planul dezvoltării copiilor.  

 Consider, însă, că cea mai mare provocare a fost pentru elevi, aceştia fiind nevoiţi să se 
adapteze noilor modalităţi de lucru, fapt deloc uşor, ţinând cont de rezistenţa lor la schimbare, de 
modul în care erau structurate activităţile la şcoală, cu ajutorul pictogramelor, de rutina zilnică ce le 
asigura confort şi siguranţă, predictibilitate. 

 Trebuie să recunosc faptul că am avut mari rețineri în privința desfășurării unui proces 
instructiv- educativ în mediul digital. Dar atuurile acestui mediu (dinamismul, culoarea, 
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interactivitatea), dorința profesorilor de a depăși niște bariere sau stereotipuri, toate acestea au devenit 
motoare ale unei altfel de învățări. Şi, deşi au păşit timid, nesigur, spre această nouă etapă a vieţii de 
elevi, eforturile acestorar, susţinute de efortul şi implicarea permanentă a părinţilor, au dat roade 
neaşteptate.  

 Încurajată fiind de reuşita actului educational, în perioada Sărbătorilor Pascale am organizat 
ateliere de lucru cu elevii, în care am realizat diverse obiecte decorative specifice. Copiii au încondeiat 
ouă, au realizat felicitări de Paşte şi au confecţionat obiecte de decor, iar implicarea părinţilor a venit 
…on line. Părinţii au participat, prin videoconferinţă, la activitatea de realizare a obiectelor 
tradiţionale, realizând, ei înşişi, propriile obiecte.  

 Beneficiile acestei activităţi au fost multiple: dezvoltarea emoţională prin intermediul 
artterapiei, dezvoltarea comunicării verbale şi nonverbale, trainingul părinţilor, aceştia având rol 
permanent de terapeut al propriilor copii. 

 Fiind puşi în situaţia de a ne adapta unui context total neprevăzut şi sumbru, eforturile depuse 
de cadrele didactice, părinţi şi copii au demonstrat că putem activa resurse nebănuite ce ne vor asigura 
succesul. 
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ACTIVITAȚILE EXTRASCOLARE IN ȘCOALA ONLINE O 

PROVOCARE PENTRU COPIII CU CES 
 

 PROF. TAMAȘ MARIA MIRELA  
 PROF. LOGHIN ANTUZA MALINA 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, RM. VALCEA 
  

 Generațiile actuale par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și 
sistematizate. Cu toate acestea, rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare 
vital în selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și 
în oferirea climatului emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor de 
învățare și monitorizarea procesului etc. În consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și 
comportamentale care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în contexte 
față în față, cât și în contexte educaționale virtuale.Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile 
online sunt cei care se angajează într-o pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de 
învățare și, deopotrivă, la cele emoționale ale elevilor 

 În acest articol ne propunem să oferim câteva din aspectele observate de către elevi, părinți, 
dar și profesori, și ne vom limita doar la lucrurile care țin de fiecare dintre categoriile menționate 
(calitatea semnalului la internet, tipul de procesor cerut de fiecare aplicație online etc., sunt aspecte 
care au fost pe larg dezbătute în emisiunile de știri sau pe alte canale informaționale). Care au fost 
lucrurile care au funcționat, care au fost provocările, ce soluții s-au găsit la acestea, sau ce soluții au 
fost propuse pentru viitor sunt doar unele din lucrurile despre care am discutat în ultimele luni cu unii 
dintre elevi, cu părinții acestora și cu unele cadre didactice. 

1. Care au fost lucrurile prestabilite pentru buna funcționare a orelor? 
• Programul zilnic. Fiind acasă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program 

învățând de acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat, fotolii etc. 
În măsura în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și respectarea programului stabilit, 
în familie au descoperit că le rămâne timp de activități extra-școlare și s-au putut bucura de timpul 
petrecut împreună. 

• Organizarea pentru ziua următoare. Cadrele didactice (educatoare, învățătoare, profesori) au 
anunțat care este programul pentru ziua următoare, când se va intra pe platformele online unde s-au 
desfășurat orele de curs, cât vor dura orele, ordinea acestora etc., toate acestea au făcut mai ușor 
pentru părinți și elevi să-și organizeze și planifice programul zilei următoare. 

• Timp limita pentru predarea lucrărilor, temelor etc. Deoarece elevii și părinții au fost informați 
de către cadrele didactice care este ora până la care se acceptă să fie trimise temele pe e-mail, poze 
pe Whatsapp etc., le-a fost mai ușor să găsească motivația de a se apuca de acestea și de a le termina 
la timp. S-a mers pe idea unor teme scurte și simple. Cu cât temele au fost mai scurte și termenele de 
livrare au fost de pe o zi pe alta, cu atât le-a fost mai ușor elevilor să se mobilizeze pentru realizarea 
lor.  

• Folosirea indiciilor vizuale în planificare și bifarea activităților finalizate (cartonașe de lucru, 
liste cu sarcinile de lucru). Rol: predictibilitate și control în argumentare (am stabilit de comun acord 
aceste lucruri). 

2. Relatia profesori-părinți. Este evident ca pentru părinții copiilor cu dificultăți de învățare 
scoala online a fost de două ori mai dificilă. Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai 
mult în activitățile școlare ale copiilor lor, a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și 
cadrele didactice. Aceasta comunicare a fost realzată prin: 

• Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste platforme au fost trimise temele, fișele de lucru, link-
urile către platformele online de desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc. 

• E-mail. Folosit îndeosebi pentru temele lucrate de acasă, dar și pentru mesaje personalizate.  
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3. Relațiile dintre elevi. 
• ”Pauze online”. Acestea au apărut ca o nevoie firească a copiilor. Și în condiții obișnuite de 

școală copiii vor spune că la școală cel mai mult le plac pauzele, astfel că de ce ar fi deosebit acest 
lucru în școala online, în condiții de distanțare socială. Nevoile copiilor de a socializa s-au manifestat 
în toate aceste 3 luni și numai părinții știu cât de creativi au devenit pentru a le răspunde acestor nevoi. 
Din păcate nu toți elevii au avut parte de astfel de pauze, însă cei care le-au avut au descris cu plăcere 
interacțiunile dintre ei. 

• Diverse activități care pot fi făcute online în grupul de elevi. În această perioadă au fost 
organizate zile de naștere online, petreceri în pijamale online, teme online cu câte un părinte mai bun 
la o materie. 

 4. Organizarea spațiului. 
• Birou cât mai liber, fără elemente care să distragă atenția. Acest aspect a fost adus în discuție 

cu părinții elevilor din clasele mici, sau cu părinții elevilor diagnosticați cu ADHD, sau care se 
confruntă cu o tulburare de învățare. 

• Un spațiu în cadrul căruia să nu intre alte persoane pe durata orelor online. Din fericire mulți 
copii au reacționat cu umor când pe Zoom, Google Meet etc., au apărut și alți membri ai familiilor 
lor, și multe din aceste situații au devenit anecdotice. Au existat însă și situații când copiilor li s-a 
făcut rușine de incidentul apărut și poate că este mai bine să evităm astfel de incidente pe viitor. 

 5. Organizarea materialului. 
• Simplificarea materiei prin lectii: mai scurte și cu mai multe exemple. Materiale video cu 

explicații și exerciții pe care elevii să le poată revizualiza la nevoie. Mai mulți elevi au resimțit absența 
explicațiilor venite din partea profesorilor, precum și a posibilității de a-i cere acestuia să repete atunci 
când nu au înțeles. Soluția a venit atât din partea unor elevi, cât și a unor profesori care s-au descurcat 
mai bine cu tehnica și au făcut unele demonstrații video pe care le-au încărcat pe grupurile online. 

• Liste de întrebări posibile la care elevii pot veni cu completări. Oferirea de recompense pentru 
elevii implicați și care vin cu sugestii bune și/sau inedite de întrebări. Acest exemplu vine din clasele 
primare și a dat roade în această perioadă. 

 6. Flexibilizarea standardelor. 
• Obținerea implicării din partea elevilor și identificarea de activități care să-i ajute să-și 

folosească zilnic gândirea. Am primit mai multe descrieri de la diverși elevi care au fost plăcut 
impresionați de unii profesori care au desfăurat ore mai puțin formale și s-au folosit de evenimentele 
de zi cu zi pentru a-și susține lecțiile și temele de gândire. Astfel, caracterizarea unor personaje a 
devenit mai interesantă când au fost folosite personaje reale cu trăsături similare ale celui analizat 
pentru școală. 

 7. Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). 
• Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură 

secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea 
cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze 
pe fiecare segment în parte. 

• Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului 
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și 
trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și 
înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat. 

• Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai bine la 
teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de vedere. 
Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul 
explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES. 

8. Concluzie: 
 Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 

pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 
acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi 
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modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte 
care trebuie regândite și îmbunătățite. 

 
Bibliografie: 
• Lee, H. W., Grabowski, B. & Lim, K. Y. (2010). Generative Learning Strategies and 

Metacognitive Feedback to Facilitate comprehension of Complex Science Topics and Self-
Regulation. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 18. 
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• Macklem, G. L. (2015). Springer briefs in psychology. Boredom in the classroom: Addressing 
student motivation, self-regulation, and engagement in learning. Springer International Publishing. 
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ATELIER - STIMA DE SINE 

 
PROF. TANASA GABRIELA, C.Ș.E.I. BUZAU 

 
1. Titlul activității - „Salcia stimei de sine”  
2. Grupa de vârstă a participanților - grupa de vârstă 7-10 ani (școlari cu cerințe educative 

speciale) 
3. Resurse umane implicate: M.T. - psiholog autorizat 
4. Scopul activității: 
 
Realizarea autocunoașterii și dezvoltarea atitudinii pozitive față de sine. 
 
5. Obiectivele activității: 
 Să își formeze deprinderi de creștere a stimei de sine. 
 
6. Strategii de realizare: 
a. Forme de organizare: frontal, pe echipe 
b. Metode si procedee: conversația, descoperirea, exemplu, problematizarea 
c. Mijloace didactice: chestionare, fișe de lucru, carton flipchart, coli de scris, lipici, hârtie 

glasată, markere 
 
7. Desfășurarea activității: 
Pasul 1. Împărțim elevii clasei în 2 echipe ( în funcție de culoarea cartonului ales ). 
Pasul 2. Elevii vor primi hârtie glasată, lipici. Sarcina lor este să realizeze un colaj care să 

reprezinte o salcie a propriei stime de sine; sunt încurajați să folosească pentru calități culori calde- 
roșu, iar pentru defecte culori reci- albastru;  

Pasul 3. După finalizarea sarcinii, fiecare echipă va desemna un lider, care va ieși în fața clasei 
și va prezenta rezultatul muncii fiecărei echipe;  

Pasul 4. Reunim clasa de elevi. Se vor afișa sălciile la tablă;  
Pasul 5. Discuții: care salcie e mai vesela/trista ? de ce ? ce putem face astfel încât toate sălciile 

să fie vesele, etc. 
Concluzie: Elevii cu cerințe educative speciale vor învăța cum să-și expună părerea fără să 

jignească pe ceilalți. Le atragem atenția că fiecare dintre noi avem calități și defecte.  
 
8. Descrierea momentului de debriefing: 
Reflecție 
 Ce ați avut de făcut ?  
 V-a fost greu să identificați calitățile ? 
Generalizare și interpretare 
Ce ai descoperit în această activitate ? 
Ce calități sunt mai evidente pentru colegi ? 
Ai descoperit ceva nou despre tine ? Dar despre colegii tăi ? 
În ce măsură autocunoașterea este influențată de părerea celorlalți colegi ? 
Reprezintă ceva culoarea cartonului ales de tine ? 
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Transferul sau aplicarea 
Cum vi s-a părut această activitate ? A fost utilă ? De ce ? 
Ce anume putem învăța din această activitate și cum o putem folosi în situații din viața reală ? 
 
Bibliografie: 
1. Maria Țurcaș și Diana Melnic, Suport curs „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

din mediul rural prin activități de mentorat”, MECTS, august 2011; 
2. M. Zlate - Tratat de psihologie organizațional – managerială, vol. I, Editura Polirom, Iași, 

2002; 
3. ŞTEFANESCU, NARCISA - Plan de dezvoltare personală intensivă: materiale-suport pentru 

identificarea nevoii elevilor de dezvoltare personală intensivă / Narcisa Ștefănescu, Gabriela Ilisei – 
Suceava, Editura George Tofan, 2016; 

4. Volumul I. MODULUL 5 - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - „ORA DE DIRIGENȚIE” 
5. Revista de Asistență Educațională, ISSN 2285 – 0139, ISSN-L= 2285 – 0139, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea 
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ÎNVAȚAREA PRIN JOCURI 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR TANASE ANICA-MARIA,  

LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”, GALAȚI 
 
Învățarea prin jocuri este interesantă, atrăgătoare, foarte utilă și, desigur, produce rezultate 

pozitive, cu toate acestea, nu trebuie să uităm problema de a nu avea echipament în sălile de 
clasă/școli care să permită utilizarea jocurilor, fie lipsa de wireless, lipsa calculatoarelor, 
proiectoarelor, tabletelor, etc. 

Până acum, am auzit deja despre beneficiile jocurilor digitale pentru învățare și am explorat 
modalități de a le integra în clasă, așa că am o idee bună de a învăța prin jocuri. În acest sens, vom 
discuta și de ce este important să învățăm despre jocuri în societatea digitală de astăzi. 

Una dintre provocări atunci când vorbești despre jocuri cu elevii tăi și mai ales când folosești 
jocuri în sala de clasă este să știi dacă un anumit joc este potrivit și sigur pentru elevii tăi. 

Vorbind cu părinții despre instrumentele de control, părinții pot:  
- selecta ce jocuri au voie să se joace copiii (pe baza claselor de vârstă)  
- să controleze și să monitorizeze utilizarea cumpărăturilor digitale  
- să limiteze accesul la navigarea pe internet prin aplicarea unui filtru  
- să controleze cantitatea de timp pe care copiii o pot petrece jucând jocuri  
- controlează nivelul interacțiunii online (chat) și schimbul de date (mesaje text, conținut 

generat de utilizator).  
Multe s-au schimbat de la primele jocuri digitale câștigând o mare popularitate în anii 1980 și 

1990. Jocurile digitale au evoluat de-a lungul timpului și reflectă noile evoluții care fac importantă 
menținerea unei conversații despre jocuri cu elevii și părinții. 

Vorbind despre jocuri nu este întotdeauna ușor, pe de o parte, deoarece mulți adulți consideră 
că nu au cunoștințe sau înțelegere despre jocurile digitale, iar pe de altă parte, deoarece probleme 
precum utilizarea excesivă și violența excesivă în jocuri au devenit din ce în ce mai mult o parte a 
discuției. 

Jocurile cumpărate din magazine nu au fost dezvoltate special pentru predare. Ele ne pot oferi 
drept sprijin chiar dacă ar putea părea că nu au legătură directă cu predarea și învățarea, dar care pot 
fi de fapt folosite pentru a îmbunătăți lecțiile la aproape orice materie. 

Popularul joc digital Mario și Sonic la Jocurile Olimpice este un exemplu concret și poate fi 
folosit de profesori pentru a crea activități de învățare antrenante între subiecte diferite. 

Un alt exemplu de joc digital care poate fi folosit pentru învățare este Star Wars. În timp ce 
conexiunea cu lecțiile școlare ar putea fi mai abstractă decât în exemplul anterior al Jocurilor 
Olimpice, Războiul Stelelor poate îmbunătăți învățarea și poate face lecțiile noastre chiar mai 
atractive pentru elevi. Ei pot construi nave spațiale din piese lego pe baza instrucțiunilor din joc sau 
personaje preferate. 

Jocul cel mai îndrăgit de școlarii mei este Minecraft, un joc de strategie, de codificare, un proiect 
complex. 

Pentru a integra jocurile în sala de clasă am folosit websit-uri precum: Wedobots.com, 
Kidsandrobots.es, Lego.com/boost, Code.org/starwars. 

Jocurile de învățare sunt jocuri care au fost dezvoltate pentru a spori abilități sau competențe 
specifice, inclusiv jocuri de limbaj, jocuri de mișcare, jocuri cognitive și jocuri de simulare.  

Pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză am folosit la clasă aplicația 
Duolingo. Elevii au fost încântați, ajutați să exerseze permanent și au primit rezultatele muncii 
imediat. 

Un alt set de aplicații de învățare sunt aplicațiile de mișcare Just dance și Runkeeper, care se 
referă la învățarea kinestezică și la activitatea fizică. Mișcările gamificate au inspirit elevii, iar orele 
de curs au devenit mai atractive. 
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Primul joc digital pentru dezvoltare cognitivă care a câștigat o popularitate largă a fost Dr. 
Kawashima's Brain Training. Până acum, cercetările au arătat că acest joc poate crește, de fapt, 
abilitatea matematică a copiilor școlari, iar multe alte jocuri cognitive au fost dezvoltate în scopuri 
similare. Pentru acest tip de jocuri am folosit și aplicațiile Wordwall, Sudoku, Jigsaw și Toy theater. 

Jocurile de simulare în care jucătorul participă activ la crearea și modelarea scenariilor virtuale 
pot fi instrumente puternice pentru învățare. PhET Interactive Simulations are jocuri de simulare din 
diferite domenii, dar preferatele elevilor mei sunt simulatorul spațial Univers Sandbox și Train 
Simulator. 

Pe lângă faptul că joacă jocuri și participă la activități gamificate, poate fi util și pentru învățarea 
elevilor de a proiecta jocuri. 

Includerea proiectării jocurilor în clasă ar putea părea la început descurajantă și poate părea că 
necesită cunoștințe și instrumente avansate din partea profesorului. Din fericire, există de fapt câteva 
instrumente simple și accesibile pentru proiectarea jocurilor care nu necesită prea multe cunoștințe 
sau experiență în proiectarea jocurilor, dintre care unele vor fi folosite cu succes: Scratch Jr, 
Minecraft, Kodu, sau crearea benzilor desenate cu Tonytool sau alte aplicații. 

Una dintre provocări atunci când vorbești despre jocuri cu elevii tăi și mai ales când folosești 
jocuri în sala de clasă este să știi dacă un anumit joc este adecvat și sigur pentru elevii tăi. Modul 
PEGI (Pan European Game Information) folosește etichete de vârstă și descrieri de conținut pentru a 
ajuta profesorii și părinții să înțeleagă mai bine riscurile potențiale legate de jocurile specifice 
(online).  

Exemple de jocuri și planuri de lecții pentru implementarea la clasă găsiți în întreaga Europă. 
Alegeți ce este specific vârstei elevilor și curriculumului școlar. 
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ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

  
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR - TĂNASE CATERINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” 

JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală. 
 Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la 

noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 
online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 
urma lecțiile online.Acolo unde se vrea, se poate!Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și 
decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode 
de învățământ online, considerândcă este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala 
online. 

 Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

 Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

 În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

 Activiățile exrașcolare se pot desfașura online astfe: 
 Vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 

intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate îl 
pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse inepuizabile de impresii 
puternice. 

 Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul 
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copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către 
copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de 
important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi 
selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată. 

 Serbările online, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor 
de satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. 

 Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite 
(pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, 
cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului 
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3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN ȘCOALA ON-LINE 

 
PROF. TANASE ELENA VIOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 
Într-o lume a prezentului dominată de momente de impredictibilitate, care impun măsuri cu 

caracter excepțional pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, este impetuos necesar 
să rămânem în siguranță, acasă, alături de familie.  

Dincolo de gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, 
implicit, relațiile interpersonale, în această perioadă putem petrece momente de calitate în familie, 
ceea ce reprezintă totodată o modalitate de comunicare și înțelegere mai profundă a comportamentelor 
și nevoilor copiilor, de conectare intrafamilială. Cu siguranță, în acest nou context pot exista și 
oportunități de dezvoltare a unor competențe și abilități, începând cu cele cognitive și reglatorii (ce 
ţin de rezolvarea de probleme, reglarea emoţională sau cultivarea unor interese, de dezvoltare a unor 
calități ale voinței, a curiozității și a căutărilor creative), până la cele ce ţin de mișcare și autonomie 
personală, oferindu-le adolescenților experiențe utile și instructive diverse, practice, în contextul 
învățării între generații, în familie. 

O săptămână din acest an școlar a fost dedicată, ca de obicei, programului național de activități 
extrașcolare,,Școala altfel”. 

Deși perioada a fost una cu numeroase necunoscute și provocări, profesorii au reușit să 
sintetizeze dorințele și nevoile elevilor și să propună activități dintre cele care corespundeau cel mai 
bine perioadei, posibilităților, astfel încât participarea la activitățile programului să se realizeze cu 
interes. 

Temele din cadrul programului „Școala altfel 2020-2021” proiectate pentru mediul online au 
constat în desfășurarea unor activități practic-aplicative adecvate momentului astfel încât să nu 
necesite timpă petrecut în fața calculatorului/ laptopului și au fost centrate asupra lucrului individual 
sau în grupul restrând al familiei: 

- Desfășurarea unor activități tradiționale; 
- Pregătirea unor preparate tradiționale; 
- Confecționarea unor decorațiuni hand-made; 
- Realizarea unor albume cu imagini primăvară; 
- Realizarea unor afișe/ colaje dedicate filmelor și cărților preferate;  
- Derularea unor activități în cadrul proiectelor educative existente la nivelul școlii, adaptate 

contextului; 
- Activități de consiliere psihologică alături de consilierul școlar. 
Un exemplu de activitate derulată online a fost: Să fim creativi în bucătărie 
Grupul ţintă a fost reprezentat de elevi, alături de familiile acestora: părinții și bunicii care au 

asigurat și materia primă necesară realizării produselor, precum și aparatura folosită în realizarea 
produselor . 

Obiectivele urmărite au fost:  
• Formarea deprinderilor practic-gospodărești 
• Responsabilizarea elevilor în îndeplinirea unor activități casnice 
• Creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii 
• Formarea deprinderilor de muncă în echipă 
Activitatea a avut drept scop familiarizarea elevilor cu arta culinară, dar și antrenarea familiilor 

elevilor în activitățile extracurriculare realizate alături de școală. În acelaşi timp s-a dorit inițierea 
elevilor în cunoașterea secretelor gastronomiei şi transformarea copiilor în mici bucătari. Astfel, au 
fost preparate produse apetisante în compoziţia cărora s-au aflat ingrediente naturale. Activitatea a 
debutat prin prezentarea unor filmulete despre meseria de bucătar, filmulețe ale unor preparate, iar 
produsele finale au fost fotografiate și introduse de elevi într-un e-book colaborativ 
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Rezultatele aşteptate au fost realizate: deserturi deosebit de gustoase, bună-dispoziție, abilități 
în mânuirea instrumentelor folosite în bucătărie, cunoștințe despre igiena muncii în bucătărie, 
calitatea nutritivă a unor alimente. Elevii au savurat delicatesele gătite împreună cu familia lor. 
Activitatea a fost una reușită, cu un impact puternic atât asupra elevilor cât și asupra părinților. 

Toate activitățile au venit în sprijinul intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor și au 
condus la afirmarea liberă a personalității acestora, au stimulat participarea elevilor la acțiuni variate, 
au contribuit la creșterea respectului față de valorile familiale, culturale, științifice. Au încercat să 
consolideze relațiile familiale și să asigure un climat cât mai sigur și relaxant pentru situația 
pandemică în care s-a desfășurat programul Școala altfel. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE  

 
TĂNASE VALENTINA – GRADINITA P.N. ,,PINOCCHIO” 

SLOBOZIA - IALOMITA 
 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

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

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale, diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
educaţională din şcoală, dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de 
activităţi extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul 
fiecărui proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în vedere. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi cu întreaga clasă de elevi; activităţi realizate pe grupe de elevi; activităţi 

individualizate; 
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În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 
- activităţi cu caracter predominant informativ; activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi de educaţie intelectuală; activităţi culturale; activităţi sportive; activități artistice; 

activități de educație morală. 
Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE- INTRE ONLINE ȘI 
TRADITIONAL 

 
AUTOR: TAPASZTO MIHAELA 

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

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.  
Maria Montessori, Descoperirea copilului 
 
 Educaţia copiilor începe destul de timpuriu, la început sub formă de joc, alături de părinţi sau 

educatoare, iar mai apoi prinde forme mult mai serioase în cadrul programului standard de ore oferite 
de instituţiile de învăţământ ale statului. 

 Activitatea extraşcolară este parte din educaţia copiilor și asigură în cea mai mare parte elevului 
deprinderi de a pune în practică cunoştinţele teoretice acumulate în mediul școlar. Acest tip de 
activitate dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea elevilor în actul asumării 
responsabilităților sociale. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi, iar prin intermediul 
excursiilor sau a unor plimbări în natură pot culege materiale naturale pe care să le folosească în 
cadrul orelor de activităţi practice sau în diverse jocuri de creaţie.  

 Ȋntre activitatea educativă școlară și extrașcolară există un fel de simbioză, ele completându-
se una pe cealaltă, pentru că, oricât de importantă este educaţia curriculară în procesul de învăţământ, 
influenţele formative exercitate asupra elevului din afară sunt inepuizabile, iar pentru ca obiectivele 
instructiv-educative să aibă succese deosebite, ele trebuie să conlucreze eficient. 

Scopurile activităţilor extraşcolare sunt: dezvoltarea de aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării 
în mediul şcolar, oferirea de sprijin pentru reuşita şcolară, scoaterea în evidenţă a talentelor personale 
ș.a. Procesul instructiv-educativ trebuie să îmbine activităţile şcolare cu cele extraşcolare pentru a 
deveni unul modern și exemplar, iar combinarea lor are diferite valenţe formative. 

 Activităţile extracurriculare pot să aibă loc în instituţiile de învăţământ, în afara clasei şi a 
lecţiei, în afara instituţiilor de învăţământ, însă sub incidenţa acestora sau pot fi realizate de alte 
instituţii care au funcţii educative. Ele pot avea loc cu întreaga clasă de elevi, pe grupe de elevi sau 
pot fi individuale. În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot avea caracter 
predominant informativ și formativ, iar în funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile 
extracurriculare pot fi activităţi de educaţie intelectuală, culturală, sportivă, artistică și de educație 
morală. 

 Ca exemple de activităţi extraşcolare tradiţionale se pot avea în vedere următoarele:  
- vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice sau case memoriale; 
- vizionare de emisiuni muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; 
- excursii; 
- concursuri pe diferite teme etc. 
Toate aceste activități extracurriculare s-au mutat exclusiv în mediul online în perioada 

pandemiei, care vine atât în ajutorul părinților, cât și al copiilor pentru a-i tine implicați în procesul 
de învățare continuă. Ele urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, care descoperă formatul digital și 
utilizarea acestuia în scop educativ. Oferta activităților extracurriculare nou descoperite este destul 
de mare, iar acestea pot fi alese în funcţie de pasiunile și interesele elevilor. Spre exemplu: 

- cursuri și ateliere de gătit; 
- cursuri de programare online pentru copii și adolescenți; 
- ateliere creative de arte frumoase; 
- cursuri de graphic design; 
- activități extrașcolare de turism virtual; 
- aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine ș.m.a. 
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În concluzie, prin aceste tipuri de activităţi, fie ele realizate în mod traditional sau în online, 
elevilor li se oferă diverse posibilităţi prin care li se poate influenţa dezvoltarea și pregătirea lor pentru 
viaţă. Ele sunt atractive la orice vârstă și stârnesc interes, fericire, și facilitează acumularea de 
cunoştinţe. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, se autodisciplinează și reușesc să-și asume 
responsabilităţi în mod voluntar.  
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȚĂRANU CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU  
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, 
drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, 
legate de protecția mediului etc.  

În această perioadă, în care ne-am confruntat cu o serie de restricții impuse de pandemia de 
Covid-19, am conștientizat cu adevărat cât de importante sunt aceste activități extrașcolare pentru 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ei au nevoie de acestea pentru a-și lărgi orizonturile, pentru a 
interacționa unii cu alții în diferite situații, pentru a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii sau 
a-și învinge timiditatea. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 

Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca 
activitățile realizate să fie performante în condițiile date. Am pornit pe acest nou drum, cu multă 
încredere, susținându-i și încurajându-i permanent pe elevi. Desigur, am întâmpinat destule 
dificultăți, în principal legate de conexiunea la internet (nu se puteau conecta cu toții la timp, existau 
diferite probleme cum ar fi: activarea microfonului sau a camerei), ceea ce făcea ca atenția copiilor 
să nu fie cea dorită.  

Este foarte important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual, fără 
a se afla în contradicție. Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și 
ce stări și emoții resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie 
copilul să fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

Activitățile extrașcolare trebuie să fie bine alese, adaptate vârstei elevilor și să corespundă cu 
regulile de prevenire a răspândirii coronavirusului, dar și să prezinte interes pentru copii. 

Printre activitățile extrașcolare pe care cadrele didactice le-ar putea desfășura în această 
perioadă ar fi: 

• vizionarea unor filme, piese de teatru online; 
• discuții libere care să dezvolte capacitatea de a empatiza, pe cea de a înțelege opiniile altor 

personae, care să le ofere informații de interes pentru ei; 
• activități practice și casnice (pregătirea unui mic dejun, prepararea unei salate de fructe, 

aranjament haios în farfurie etc.); 
• tur virtual al unor muzee; 
• călătorii virtuale prin țară, prin lume sau chiar prin spațiu; 
• petreceri virtuale cu o tematică aleasă de elevi; 

954



Toate acestea reprezintă prilejul perfect de a ieși din tiparele învățământului și a le arăta copiilor 
că a învăța poate fi și distractiv. 

Viața este complexă și imprevizibilă, ea continuă să ne surprindă la tot pasul. Exemplul cel mai 
la îndemână, în acest context, este perioada pe care o traversăm și căreia trebuie să îi facem față, ca 
profesori, părinți sau copii. A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou 
şi multă spontaneitate. Toate acestea, combinate cu experienţa didactică, formează un profesor care 
se adaptează rapid la aproape orice situaţie 
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EFECTUL PANDEMIEI LA COPIII CU CERINȚE EDUCATIVE 

SPECIALE ȘI PARTENERIATUL CU PĂRINȚII ÎN REALIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 
PROFESOR TARAȘ CRISTINA VIOLETA,  

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 COMĂNEȘTI 
 
 Efectul pandemiei la copiii cu deficiențe mintale moderate și severe, și-a pus amprenta în mod 

negativ asupra lor și familiilor acestora. 
 Experiențele învățării online a copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, a copiilor 

cu deficiențe mintale moderate și severe, a celor cu tulburări de vorbire, sindrom Down, etc. a generat 
o comunitate de elevi furioși, neîncrezători și reci. 

 Unii părinți sunt depășiți de tehnologie, iar alții nu reușesc să îi determine pe copii să participe 
la activitățile online, sau în cele mai grave situații copiii intră în crize comportamentale destul de greu 
de gestionat. 

Prin utilizarea învățării online la elevii cu cerințe educative speciale, așa acum impune Ordinul, 
în contextul pandemiei de Coronavirus, utilizarea tehnologiei se răsfrânge negativ asupra procesului 
de învățare, conducând la o scădere a abilităților cognitive și sociale. Aceste afirmații sunt susținute 
de studiile realizate în ultimele două decenii, din care am adus câteva exemple: 

Lectura pe suportul digital este cu 20% – 30% mai lentă decât pe suport de hârtie și cu 50% 
mai lentă dacă este vorba de lectură online; 

Lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie și totodată 
face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului.  

Lucrul pe computer conduce la un nivel mai înalt de oboseală și la o senzație crescută de stres 
aferentă respectivei sarcini. Citirea de narațiuni lineare și texte descriptiv-explicative pe un ecran de 
computer conduce la o înțelegere mai slabă a textelor lecturate decât citirea acelorași texte de pe 
hârtie. 

Relațiile interpersonale esențiale în procesul de învățare nu se pot transmite, decât limitat, la 
distanță, procesul de predare/învățare presupunând în mod egal evaluarea de către cadrul didactic a 
întregii personalități și dezvoltări a copilului. 

Dificultățile tehnice și materiale ridicate de necesitatea de a urma „școala online” nu sunt nici 
ele de neglijat, iar despre unele s-a vorbit suficient în ultima perioadă: mulți dintre copii nu au acces 
la internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare ar trebui dispozitive pentru fiecare ca 
să își poată desfășura activitatea; discriminarea este accentuată față de copiii vulnerabili, din medii 
defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale. 

 Efectele negative ale învățării online la elevii cu cerințe educative speciale  
Regres școlar 
Dificultate în menținerea capacității de concentrare care deja este afectată dpdv medical refuzul 

de a a mai învăța 
Riscul abandonului școlar la elevii mai mari  
Părinți singuri depăși de tehnologie, lipsa internetului, sau semnal la internet foarte prost. 
Obezitate 
Etc 
Planul de abordare a învățării online  
 Ca și prof. diriginte la o clasă cu elevi diagnosticați cu deficiențe mintale moderate și asociate, 

am încercat să am un parteneriat strâns în primul rând cu familia, fără de care nu reușeam să păstrez 
legătura cu elevii, dar mai ales, nu reușeam să continui prcesul instructiv – educativ. 

 Pentru a dezvolta un parteneriat cu familia, am discutat întâi cu echipa pluridisciplinară de la 
clasă și am găsit modalități de abordare eficiente. Echipa pluridisciplinară este alcătuită din diriginte, 
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prof. educator, logoped, kinetoterapeut și consilierul școlar. S-a stabilit prima dată modul de 
interacțiune cu familia, evident ținând cont de posibilitățile lor.  

 Am stabilit că vom lucra pe Platforma Goggle Classroom, Meet, WhatsApp și telefonic atunci 
când nu reușim de pe nicio sursă conectată la internet. 

 S-a stabilit orarul pentru fiecare membru inclus în echipă, s-a fixat timpul de lucru efectiv 
online, în așa fel să nu abuzăm de răbdarea elevilor și de disponibilitatea părinților. 

 Elevii au fost și vor fi supravegheați permanent de părinți, pe tot parcursul orelor, ei nefiind 
capabili să se descurce singuri cu dispozitivele de comunicare. 

 Au fost consiliați părinții cu privire la utilizarea dispozitivelor de comunicare, au fost încurajați 
să folosească tehnologia, în beneficiul copilului. 

 Metodele didactice folosite de echipa pluridisciplinară au fost variate, pliabile nevoilor 
psihoindividuale ale copiilor. 

 Sarcinile de lucru au fost personalizate, nefiind o clasă omogenă, fiecare elev a avut sarcina 
lui. În prealabil s-a explicat atât elevilor cât și părinților ce au de lucrat. Acolo unde elevul a opus 
rezistență în efectuarea sarcinii, s-au abordat metode de scoatere din criză, s-a evitat total presiunea 
asupra copiilor și părinților. 

 Mijloacele folosite în timpul activității au fost variate, părinții au primit fișe, imagini, videouri, 
clare și la obiect. Nu s-au livrat materiale didactice inutile, au fost încărcate pe mai multe surse odată, 
au fost selectate cele mai simple și mai ușor de înțeles. 

Familiile și gospodăriile vulnerabile, pe minus la alimente, produse de curățenie și igienă sau 
medicamente 

 Familiile vulnerabile au întâmpinat dificultăți majore în ceea ce privește controalele medicale, 
procurarea medicamentelor necesare elevilor cu deficiențe. 

 Unii părinți au rămas fără loc de muncă, astfel au economisit mai mult pentru a asigura 
medicamentele esențiale, o igienă decentă și o alimentație cît de cât echilibrată. 

Protejati-va sanatatea psihica 
Profesorii sunt adesea concentrați să aibă grijă și să îi susțină pe ceilalți, dar fără a-si acorda 

prioritate. Sănătatea ta mintală nu este importantă doar pentru tine - bunăstarea profesorilor este legată 
și de stabilitatea în școli și de succesul elevilor. 

Modalități de a te ajuta 
Stabiliți limitele din timp - și pastrati-le. Este necesar să vă exprimați nevoile. Indiferent dacă 

școala dvs. a devenit virtuală sau nu, este posibil să fiți în contact mai constant cu părinții cu care 
sunteți obișnuiți. Nu poți fi prezent în permanență, așa că fixează orele de birou pentru predarea la 
distanță - chiar și pentru copiii cu dizabilități.  

Concentrați-vă pe ceea ce puteți controla.  
COVID-19 a creat o mulțime de incertitudini la toată lumea - controlul a ceea ce sunteti capabil 

va va ajuta să vă redați structura și un sentiment de securitate de care probabil v-a fost dor. Vă ocupați 
de modul în care vă petreceți timpul liber, de priorități și de echilibrul psihic 

Implicati-va în deciziile politice din comunitatea dvs, participati la ședințele consiliului școlar 
și pentru a va exprima opiniile asupra planurilor școlare. 

Din fericire am fost ascultați de către persoanele importante din comunitatea noastră, au 
intervenit acolo unde a fost necesar (prin serviciul de asistență socială și prin biserică) 

Misca-ti corpul.  
 Profesorii sunt adesea în picioare toată ziua și petrec mult timp mișcându-se prin clasă. S-ar 

putea să nu pară prea mult, dar de fapt eliberați multă energie prin acea mișcare constantă. Dacă 
școala dvs. a devenit virtuală, este posibil să stați asezati mult mai mult.  

Păstrați legătura cu prietenii și familia.  
 Conexiunea socială este crucială în perioadele dificile, așa că sprijiniți-vă pe rețeaua de 

asistență. Nu ești singurul care încearcă să se adapteze. A te simți izolat sau neacceptat poate agrava 
lucrurile. Ajungeți la colegul respectiv care pare să vă „prindă”, persoana care vă face mereu să râdeți 
sau altcineva pe care vă puteți baza pentru a vă valida sentimentele. O scurtă conversație vă poate 
ajuta să vă simțiți mai puțin singur. 
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Țineți pasul cu îngrijirea de sine.  
 Una dintre cele mai bune modalități de a asigura bunăstarea mentală este de a avea o bază 

solidă. Asigurați-vă că dormiți cel puțin 7 ore, aveti o dietă hrănitoare, petreceți timpul afară și faceți 
mișcare regulat. Nu uitați să lucrați în alte activități de auto-îngrijire, precum jurnalul sau meditația - 
scrieți-l în programul dvs., astfel încât să nu vă scuzați! Îngrijirea de sine poate fi greu de făcut între 
crearea planurilor de lecție, predarea, comunicarea cu părinții și îngrijirea altor responsabilități 
precum gătitul și curățenia, dar este important. 

Mențineți așteptări rezonabile.  
 În prezent, viața nu este „normală”, indiferent de cât de mult ai vrea să fie. Lucrați la 

schimbarea așteptărilor - nu încadrați experiențele actuale ca „teribile”, priviți-le ca „diferite”. 
Acordați-vă timp și spațiu pentru a vă adapta la noul dvs. normal în loc să vă presați să acționați cum 
ați făcut înainte de COVID-19. Stabiliți-vă obiective mici, realiste, mai ales cu învățarea la distanță. 
Amintiți-vă că nu aveți control asupra mediului elevilor, a zgomotului de fundal, a spațiului de lucru.  
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EASTER TRADITIONS IN ROMANIA 

 
PROF. TARR DELIA MONICA, PROFESOR DE LIMBA ENGLEZA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „DACIA” ORADEA 
 
 Easter in Romania has a sacred quality, as it is firmly rooted in religion, with most of the 

associated traditions being of Orthodox origin. Around 86% of Romanians are of Orthodox 
confession and Easter (or the Resurrection) is one of the most important religious holidays in the 
country. That’s because the holiday celebrates Jesus’ resurrection from death three days after he was 
executed by crucifixion, as narrated in the Christian bible. Romania’s Easter holiday follows the 
Orthodox Easter date, which is often different from the Easter date established by other Christian 
churches. The date changes from year to year, but the holiday is always celebrated on a Sunday. The 
traditions surrounding Easter are pretty complex and held special meaning in the hearts of most 
Romanians.  

Palm Sunday, one week before Easter, people with flower names are celebrated (Flower Day). 
During this day, willow branches are taken into the church to be blessed. Then, people put them in 
front of icons and above doors to ward off evil spirits and protect them all year long. 

 Painting Boiled Eggs -This takes place on the Thursday before Easter (also known as the Holy 
Thursday). The traditional color to dye the eggs with is red which symbolizes Jesus’ blood when he 
was crucified. However, nowadays, a wide array of colors and decorations are used. Yet, natural 
coloring methods, such as boiling the eggs in water with red onion skins or beetroot, are still being 
used, mostly in rural Romania. Romania is famous for its artists who hand-paint empty eggshells in 
different geometrical and floral motives, an art form that has been passed down from generation to 
generation.  

Knocking Dyed Eggs Together End-to-End- It is customary for people to knock eggs during 
Easter. While the two eggs are cracked together, one person says “Christ is risen” to which the other 
person responds with “Indeed is risen“. The person who manages to crack the other person’s egg on 
both ends is considered to be the winner. 

Attending Church on Easter Saturday- Millions of Romanians put on festive clothes and 
attend the midnight service at the church. A few minutes after the clock strikes midnight, all the lights 
in the Church are turned off. At midnight, the priest comes out of the altar with a lit candle and “gives 
the light” to the whole congregation. Each member will pass the light to the next until everyone’s 
candles are lit. This represents the risen Christ, as a symbol of light (life) dismissing darkness (death). 
With candles in their hands, Christians then circle the church three times led by the priest. 

 The Easter lent is the longest of all four main lent periods in Romania and lasts for forty days 
plus the week before Easter (also known as the Passion Week). During this time, people give up meat 
and dairy products almost entirely. In many households from across the country, preparations for 
Easter start at least a couple of days before so there is enough time to cook all of the fantastic food. 
Food is a big part of the holiday, with families and friends breaking bread together for Sunday lunch 
or dinner as a way to commemorate the revival of Christ. 

 The variety of traditional Easter food ensures there’s something for everybody to enjoy on the 
table. Dyed Eggs, roast lamb steak, traditional sponge cake, pasca, red wine. You can’t have Easter 
without eating at least a couple of hard-boiled eggs. A pinch of salt is all you need to enjoy this long-
lasting Easter tradition. 

 Other foods many Romanians eat on Easter are the famous sarmale (minced meat in cabbage 
rolls) and boeuf salad (finely chopped beef or chicken mixed in with root vegetables, mayonnaise, 
and pickles). 

 In addition to long-lasting traditions and delicious food, Easter in Romania also comes with a 
few somewhat bizarre customs. Like the fact, fires may be lit near churches or on hills for the Easter 
Vigil (the service which takes place after sundown on the night before Easter). This tradition you can 
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witness in the countryside in regions, such as Bucovina, is supposed to help chase the darkness (evil) 
away as well and banish winter and welcome spring. 

 Another surprising fact about the Romanian Easter is that, in the past, boys visited unmarried 
girls in their community and doused them with water or perfume for good luck or to secure a quick 
marriage. 

Just as unexpected is that, on the Friday before Easter, many people who adhere to Orthodox 
Christianity abstain from eating all day long. This is meant to ward off diseases throughout the year. 

 First and foremost, Easter is a holiday to reflect on your life and appreciate everything you’ve 
got and all the exciting adventures you’ll get to live in the future. 
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ALTERNATIVA SCOLII DE ACASA, ON LINE! 
CUM SE JUCAU COPIII IN URMA CU 100 ANI! 

 
 PROFESOR EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 TARTA ADRIANA DANIELA 
 ŞCOALA GIMNAZIALA „VASILE LUCACIU”,  

LOC. APA, JUD. SATU MARE 
 
 Demult, tare demult, pe vremea cand copiii nu reprezentau un target pentru marile companii 

care produc jocuri electronice, bucuriile copilăriei arătau altfel, purtau alte nume şi aveau alte 
reguli.Scriitorul Tudor Pamfile 1883-1823, a publicat în anul 1907, sub egida Academiei Romane, 
un studiu amplu numit „Jocurile copilăriei”.Datorită lui putem afla cum se jucau copiii din Romania 
în urmă cu mai mult de 100 de ani. 

 Tudor Pamfile a căutat să cuprindă în cartea sa tot ceea ce însemna joc şi bucurie în viaţa 
copiilor de pe meleagurile noastre la început de secol XX, de la distracţia ţancilor care scurmă în 
ţărană şi pană la flăcăii care fac glume pe la nunţi şi pe la priveghiuri. 

 
 Între jocurile copiilor de acum 100 de ani, se numărau şi cateva care au supravieţuit pană astăzi, 

precum „V-aţi ascunselea”, sau „Baza”, dar majoritatea dintre ele au dispărut complet odată cu trecere 
timpului.Iată o parte din jocurile practicate de copiii de odinioară, aşa cum apar descrise în cartea lui 
Tudor Pamfile din anul 1907. 

 „Baba şi uncheşul”, care se joacă pe la priveghiuri.Baba şi uncheşul, rătăciţi fiind, se caută prin 
lume unul pe altul şi poposind în casa cu mortul se tocmeşte uncheşul la coasă.Şi atata coseşte 
uncheşul cu un ciomag prin dreapta şi prin stanga, de cotonogeşte pe cei de prin prejur. 

 „De-a butea cu curechiu” sau, în traducerea în limbajul de azi, „De-a putina cu varză”.Cel care 
ţine în braţe se cheamă bute, iar ceilalţi curechi.Unul însă e liber şi apropiindu-se de bute zice:” Am 
venit să îmi dai o căpăţană de curechi.”. „Despre mine numai de vei putea scoate, căci e foarte 
îngheţat”.Acesta se trudeşte să scoată din şir pe unul.Dacă poate vine şi a doua oară, slujindu-i la 
scoaterea căpăţanii şi deja scos.Jocul continuă. 

 „ De-a dracu-n canepă”.Mai mulţi copii se pun roată.Unul numit „dracul”, se ascunde în 
mijlocul lor.Unul numit „Dumnezeu”, umblă pe la spatele roţii, de jur împrejur tot întreband”N-aţi 
văzut pe dracul?”Cei din roată ridică cate un picior şi zic:”Poate aista-i!”De la o vreme iese dracul 
din canepă, din mijloc, iar Dumnezeu dă fuga după el.Dacă-l prinde pană nu se ascunde din nou în 
canepă, intră el drac.Aşa se continuă cu alţii. 

 „Clopotul”.Se aşază flăcăii roată cuprinşi cu braţele de după cap.Amăgesc pe unul care nu ştie 
cum e urmarea şi-l pun în mijlocul lor.Unul se suie deasupra pe umerii lor şi apucand cu mainile de 
cap pe cel din mijloc îl trage în toate părţile, zicand că trege clopotul.Pe cand acesta răcneşte să-l lase 
de cap, ceilalţi fac haz. 

 „Maimuţa”.Mai mulţi băieţi s-apucă şi manjesc căciula cu funingine, apoi, fără ca acesta să 
ştie i-o pun în cap.Unul în urmă zice:”Mă, să faceţi ce voi face eu”.El se freacă cu mainile peste ochi 
şi toţi trebuie să facă acelaşi lucru.La urmă îşi scoate căciula şi se freacă cu dansa peste faţă.Toţi 
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făcand acelaşi lucru, celui cu căciula manjită, îi rămane faţa cu desăvarşire neagră.Ceilalţi rad cu 
poftă. 

 „Cu mantaua”.Unul care nu ştie această păcăleală, se pune jos, iar peste el se pune o manta cu 
maneca în sus întinsă.I se spune că pe manecă i se va vorbi ceva de seamă, de către altul.Cand lucrul 
e gata, celui învelit, nevăzand nimica, i se toarnă pe manecă o oală cu apă. 

 „Teasc!”Cand copiii se află într-un loc închis, se vorbesc cate doi-trei şi la un semn dat încep 
a îngrămădi pe ceilalţi într-un colţ strigand--Teasc! Teasc! 

 „Sculare de jos”.A se scula de jos fără maini, fără ajutorul coatelor, nu-i lucru aşa de 
lesnicios.Copiii se încearcă şi care izbutesc, se socotesc a fi voinici. 

 „Cele mai vechi mărturii despre jocurile copiilor le avem de pe undeva de prin aniii 1700, ” 
precizează Camelia Burghele, cercetător ştiinţific la Muzeul judeţean din Zalău. 

 „Încă de pe vremea aceea, copiii se jucau cu nasturii şi cu samburii, era un fel de joc pe care 
noi, ulterior, l-am denumit Moară.Copiii cunoşteau praştia, tupitoatea. 

„De-a tupitul” se jucau mulţi copii, adică de-a v-aţi ascunselea.Se numără pană la zece şi cei 
care se ascundeau, trebuiau să fie găsiţi.Se mai juca „De-a maţa!”-fugea un copil după ceilalţi şi cand 
îl prindea pe unul spunea Maţă şi rolurile se inversau. 

 Copiii se jucau şi cu –lobda-, adică cu mingea, care pe acea vreme copiii şi-o făceau din păr de 
cal pe care îl coseau frumos cu o aţă mai groasă sau carpe pe care le ungeau cu ulei ca să stre şi să 
aibă o formă cat de cat rotundă. 

 Copiii s-au jucat mereu; între ei ori singuri, cu obiecte sau fără, au inventat jocuri, au cantat, s-
au alergat, au ras, au plans şi au luat-o de la capăt.Au obosit, s-au supărat,  

 s-au împăcat şi au vrut să se mai joace puţin.Copilăria fără poveste şi joc nu există.Iar acum 
cand vremurile s-au schimbat, cand au apărut simulatoarele pe calculator şi socializarea pe 
smartphone, prieteniile sunt virtuale şi viaţa se întamplă pe ecran. 

 Potrivit specialiştilor, multe dintre aceste jocuri au fost uitate, locul lor fiind luat de jocurile pe 
calculator sau telefoane, console sau tablete.Relaţiile dintre copii se întamplă în prezent la distanţe de 
mii de kilometri, prin intermediul jocurilor online.Se construiesc strategii, se crează alianţe, se 
comunică pe chat sau pe skype.Copiii de astăzi se joacă altfel decat au făcut-o părinţii lor. 

 
Bibliografie: 
 Internet: www.adevărul.ro, www.historia.ro, www.cotidianul.ro 
 Camelia Burghele, - Cum se distrau copiii vara, jocurile copiilor- articol. 
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EDUCAȚIA PENTRU PARINȚI 

 
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: TATAR IULIA SIMONA 

INSTITUȚIA: GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, 
BISTRIȚA 

 
Schimbările de natură socio-economică din societate au consecinţe negative asupra situaţiei 

copiilor în familie. Părinţii, mult prea preocupaţi de satisfacerea nevoilor materiale ale vieţii nu mai 
oferă suficientă afectivitate şi sprijin copilului - elemente atât de necesare dezvoltării armonioase. 

Una din modalităţile de ameliorare a acestor efecte este educarea părinţilor.  
Educarea părinţilor are în vedere acţiuni îndreptate spre exersarea funcţiei educative şi spre 

dezvoltarea unor practici eficiente de comunicare şi interacţionare în familie. 
 Aceste acţiuni vor conduce la: 
- cunoaşterea şi acceptarea propriului copil; 
- abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii copilului; 
- înţelegerea comportamentului copilului; 
- influenţe pozitive în dezvoltarea competenţelor sociale ale copiilor; 
- cunoaşterea etapelor dezvoltării în timp a copilului; 
- procesul de educaţie a copilului; 
- crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului-rolul egal al ambilor 

părinţi ; 
- modalităţi non-violente de rezolvare a conflictelor în familie. 
 Educând părinţii se va realiza şi o schimbare în mentalitatea părinţilor despre copil. Părinţii 

trebuie să fie informaţi şi să accepte că orice copil: 
- este o persoană cu anumite caracteristici, speciale, diferite, în concordanţă cu gradul de 

dezvoltare; 
- are drepturi egale care trebuie recunoscute de către societate şi în special de către părinţi; 
- copilul are o personalitate individualizată. 
Atunci când vorbim de asistenţa psihopedagogică a copiilor trebuie să facem referire la 

dimensiunile componentei profesionale a educatorilor. Astfel competenţa psihopedagogică este 
rezultanta următoarelor cinci capacităţi: 

 capacitatea de a cunoaşte copiii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi 
individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

 capacitatea de a comunica uşor cu preşcolarii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de 
învăţare, de implicare în viaţa grupului din care fac parte; 

 capacitatea de a proiecta şi de a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea 
obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire, 
crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi 
instrumentelor de evaluare etc.); 

 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea preşcolarilor, 
precum şi a şanselor lor de reuşită; 

 capacitatea de a-i pregăti pe copii pentru autoinstruire, autoeducaţie şi autoevaluare. 
Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise, prietenoase, în 

care copilul se simte bine, este atras de activităţile şcolare, îi sunt valorificate înclinaţiile şi talentele. 
Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare, şi în 
acest scop participă numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt şcoala/grădiniţa şi familia. 
Dar şi mai importantă este colaborarea între familie şi instituţia educaţională. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ȘCOALA ONLINE 

 
PROFESOR: TATU AURORA CLAUDIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL’’, PLOIEȘTI, PRAHOVA 
 
 Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi cât şi pentru copii. 

Copiii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a 
resurselor educaționale putând astfel să înveţe, dar şi să se distreze în acelaşi timp.  

 Activitățile extrașcolare reprezintă o ieşire din rutina de învăţare şi implică experimentarea 
unor activităţi ,,altfel’’ decât cele parcurse zi de zi la clasă, acestea având rolul de a trezi motivaţia şi 
curiozitatea elevilor. Și iată că a venit momentul în care a trebuit să recunoaștem că nu le știm pe 
toate…că nu suntem pregătiți, că nu suntem dispuși, că nu avem suport logistic si uman, că…. dar, 
oare, rolul nostru nu este cel de dascăl, de element cheie în viața copilului? După momentul de 
suspans și incertitudine, datorat situației create de pandemie și de deciziile de a realiza online 
activități, a trebuit să ne reamintim rapid care este rostul și rolul nostru, căci profesia de dascăl are 
două dimensiuni, una instrumentală și alta umană, ce ne permit să fim creativi și să ne folosim 
calitățile pentru a putea face față provocărilor.  

 Venim în faţa copiilor noştri cu un arsenal de sentimente, valori şi atitudini, suntem empatici, 
creativi, încercăm să îi apropiem şi să-i descoperim, pentru a le forma un comportament dezirabil 
pentru societatea contemporană. Cu un asemena arsenal de sentimente am pornit în”Călătoria”- 
Școala Altfel-2021. Am decis că este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, 
și o mare parte distractivă, informală și să fie abordabile și din perspectiva părinților, fără de care nu 
puteam realiza cele propuse. Fără presiunea unui program, copiii s-au bucurat din plin de “Săptămâna 
altfel de acasă”.  

 Cunoscând valoarea educativă a acestor activități, înțelegem și efectele pe care acestea le-au 
avut în existența elevilor și a cadrelor didactice. Pornind de la acest aspect, desfășurarea ,,Săptămânii 
Alftel” în această perioadă a fost pentru toți participanții la actul educațional o adevărată piatră de 
încercare. Din nou, și elevi, și profesori au fost nevoiți să se adapteze și determinarea, inventivitatea 
și implicarea a făcut ca în această săptămână să se desfășoare activități deosebite! Acestea au pus în 
valoare talentul, creativitatea, priceperea și hărnicia copiilor prin varietatea de momente și activități 
în care ei au avut rolul principal. Elevii s-au implicat cu drag în tot ceea ce au făcut. Mărturiile lor, 
sub forma filmulețelor înregistrate, a desenelor, a fotografiilor și a colajelor, au dovedit că sunt foarte 
buni grădinari, sau decoratori ai spațiului verde. Unii s-au arătat foarte pricepuți bucătari și cofetari 
prezentând și preparând rețete pe cât de complicate, pe atât de arătoase. Surprize foarte plăcute ne-au 
oferit și aceia care au incondeiat ouă, au realizat diferite obiecte în casă sau afară demonstrând spirit 
practic și creativitate, sau au realizat ppt-uri minunate despre supraviețuirea în natură. Sigur că au 
fost destui și cei care și-au dezvăluit talentul artistic încântâdu-ne cu muzică, poezie, teatru și dans. 
Nu au lipsit nici împătimiții de activități fizice și sportive ce ne-au dat exemple de urmat în perioada 
de izolare. Așadar, grație internetului, am putut face posibilă și desfășurarea săptămânii ,,Școala 
Altfel”. Copiii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri (atat 
cât permite vârsta), pentru a-şi forma convingeri durabile. 

 V-ați întrebat vreodată care sunt limitele ființei umane? Ei bine, în perioada pandemiei am aflat 
că resursele umane sunt inepuizabile, iar noi, dascălii, am reușit mai mult decât oricând să ne 
autodepășim. După multe frământări, căutări, experimente ne-am regăsit, am devenit mai uniți, mai 
înțelegători și mai îndrăzneți. Ne-am dezvoltat abilitățile digitale, am insuflat elevilor dorința de a 
continua școala și în afara ei. Am constatat cu toții: profesori, elevi, părinți că educația nu se face 
doar la școală; am aflat cât de importantă este această triadă: elev-profesor-părinte. Am încercat să 
găsim cea mai bună metodă, cea mai bună platformă, cel mai bun instrument pentru a ajunge din nou 
la sufletul elevilor. Știm cu toții că școala nu reprezintă doar comunicarea unei informații. Știm că 
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fără implicare, fără dorința de a reuși, fără a transmite emoție, informația aceea nu va trece dincolo 
de pereții unei clase. Pentru a-l determina pe elev să reușească trebuie să-i trezim curiozitatea și să ne 
reinventăm ca dascăli de fiecare dată. Această perioadă este pentru noi, toți, un nou început, un nou 
orizont. Haideți, așadar, să pășim încrezători în propriile forțe și să sperăm că „ totul va fi bine”. 

 
 Bibliografie: 
 1. Dindelegan, C. (2006) Imaginația și creativitatea, în Bonchiș, E., coord. (2006), Psihologie 

generală, Editura Universității din Oradea,  
2. *https://www. scoalaintuitext. ro/blog/scoala-online/ Oradea. 
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 MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 PROF. TAUT MIHAELA 
 
 Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor.  
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

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

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, de aceea 
toate activitățile la care mă voi referi se vor desfășura exclusiv în mediul virtual.  

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

 2. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură. Acestea contribuie 
la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură.  

 3. Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Copiii pot realiza la rândul lor prezentări tip spectacol 
pe diverse teme, apelând la power-point sau alte aplicații.  

 4. Activități extrașcolare de turism virtual – grădini zoologice, orașe ale lumii, obiective 
turistice, mari biblioteci. Acestea, chiar desfășurate în mediul online, le oferă copiilor plăcerea de a 
călători, de a ajunge acolo unde poate fizic nu ar fi posibil din mai multe considerente.  

 5. Concursurile tematice- cu ajutorul platformelor educative- reprezintă un alt exemplu de 
activități extrașcolare care pot fi desfășurate online.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL ”IEPURAȘUL BUCLUCAȘ”- EDIȚIA 2020 

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA DESFAȘURATA ONLINE 
 

 ÎNV. TAUTU SILVIA  
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13, TIMIȘOARA 

 
 Implicarea elevilor în activități extrașcolare și extracurriculare este deosebit de importantă, atât 

prin atractivitatea și noutatea temelor propuse cât și prin stimularea creațivității celor mici.  
 Proiectul educational ”Iepurașul buclucaș” desfășurat în fiecare an în trei unități partenere din 

localitatea Timișoara a fost elaborat ca urmare a dorinței de implicare a copiilor în activități specifice 
anotimpului primăvara: sărbătorirea renașterii naturii, sarbatorile pascale, carnavalul primăverii.  

 Urmărind activizarea laturii afectiv-motivaționale a copiilor, în cadrul acestui proiect au fost 
organizate activități a căror emblemă să fie prietenia și colaborarea dintre copii, părinți și cadre 
didactice, în realizarea unor teme atractive și amuzante care se încadrează în tematica anotimpului 
primăvara. 

 Scopul proiectului a fost dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de coperare între copii de vârste 
diferite, între părinți și copii, formarea atitudinilor pozitive față de sine și fata de ceilalți, perioada de 
desfășurare fiind cuprinsă între lunile aprilie-mai 2020. 

 În acest an, având în vedere modificările apărute în programul de învățare al copiilor, 
activitățile proiectului au fost desfășurate exclusive online.  

 Organizat pe durata unei întregi săptămâni, proiectul a început cu lansarea acestuia în 
instituțiile partenere, semnarea protocoalelor de colaborare și anunțarea acestuia în rândul elevilor și 
părinților.  

 Activitățile la care copiii au fost invitati să participe au fost următoarele: 
1. “Zâna Primăvara și surprizele ei; Copiii au ascultat povestea”Iepurașul de Paște” și apoi au 

fost invitți să realizeze lucrări folosind diverse metode: pictură, desen, lipire, tema fiind ”Vine 
Iepurașul!”; 

2. A doua activitate a fost realizată în colaborare cu părinții: „Cel mai frumos ou decorat”/”Cel 
mai haios costum de iepuraș”; 

3. A treia activitate a proiectului a fost realizarea Expoziției ”Iepurașul buclucaș”, ediția 2020”; 
4. În final, cele mai interesante lucrări au fost premiate. 
 Atitudinile față de proiect au fost pozitive, copiii au desfășurat activități pline de entuziasm, 

veselie, au fost deosebit de creativi, la fel ca în fiecare an.  
 Expozitia ”Iepurașul buclucas” a avut un mare succes si anul acesta. Barierele legate de 

distanțarea socială au fost înfrânte, părinții, alături de copii și educatoare sau învățătoare implicându-
se activ în realizarea acestei expoziții. Lucrările atractive au demonstrat dorința de colaborare, 
aprecierea copiilor, interesul pentru activități. Ouăle decorate au fost deosebite, expoziția a fost 
realizată online, pe google drive. 

 Imaginile surprise de părinti, fotografiile, costumele de carnaval, participarea unui număr mare 
de copii la acest proiect au demonstrat un real succes. În acest proiect s-au implicat cadre didactice, 
peste 300 de copii si părinți și peste 50 de elevi. La finalul proiectului au fost premiate cele mai 
frumoase desene realizate cu tematica specifică concursului. Au fost acordate premii I, II, III, 
mentiuni, precum și diplome de participare. 

 Dorim ca și în anii următori să păstrăm organizarea acestui proiect educațional, deja devenit 
tradiție, pentru multitudinea trăirilor afective pe care le generează atât pentru copii, cât și pentru 
adulti. Deși uneori evenimentele ne pot lua prin surprindere și viețile tuturor se pot schimba într-un 
mod neprevăzut, implicarea în acest proiect a demonstrate că orice bariere pot fi depășite, dacă există 
dorință de colaborare, implicare și stimulare.  
  

967



 
IMPORTANȚA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE IN 

ACTIVITAȚILE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 
 

TEGLA PATRICIA-MIHAIELA 
 
Există numeroase platforme educaționale online care pot fi utilizate cu succes în activitatea 

didactică școlară și extrașcolară. Mai jos voi enumera câteva platforme educaționale și avantajele lor 
în activitatea didactică, urmând ca la sfârșit să exemplific utilitatea unei platforme pe care am utilizat-
o în activitatea de predare-învățare-evaluare cu elevii mei. 

Google Classroom este o platformă recomandată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 
activitățile desfășurate online cu elevii. Această platformă oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi 
elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, în special pentru profesori, să dea note 
materialelor lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de 
conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google. 

Microsoft Teams este o altă platformă recomandată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 
activitățile desfășurate online cu elevii ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. Astfel, 
profesorii pot forma rapid clasele, pot împărtăşi cu elevii materialele didactice, pot posta anunţuri, 
pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse proiecte, 
pot crea, distribui şi evalua teste, pot transmite şi evalua temele elevilor. 

Edmodo este o platformă ce permite gestionarea claselor şi a activităţilor de învăţare, aceasta 
permiţând şi înscrierea părinţilor, facilitând în acest fel comunicarea mai eficientă a celor 3 părţi 
implicate. Numărul de activităţi permise părinţilor este însă limitat. Edmodo este o platformă gratuită, 
accesibilă de pe orice fel de dispozitiv şi permite profesorilor şi elevilor să transmită documente de 
lucru sau chestionare, să discute despre activităţile educaţionale, teste sau alte informaţii esenţiale în 
funcţionarea unei clase. Oferă un mediu de lucru controlat în care profesorul are posibilitatea de a 
vedea orice mesaj sau conţinut distribuit de oricare dintre membrii clasei. Se pot transmite atât 
materiale text, cât şi link-uri sau materiale video. Dezavantajul faţă de alte platforme este faptul că 
Edmodo este disponil doar în limba engleză, astfel încât pentru unii utilizatori s-ar putea dovedi 
complicat de folosit. 

Aplicaţia Zoom este o platformă utilizată pentru comunicarea în timp real care permite, în 
varianta gratuită, organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii au posibilitatea 
de a interacţiona în timp real, în mod video şi permite şi crearea unei table virtuale interactive. Este 
disponibilă atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau 
IOS. Zoom oferă posibilităţi multiple de interacţiune: profesorul poate transmite informaţii cu ajutorul 
share screen, lecţiile pot fi înregistrate, se utilizează o tablă virtuală, lecţiile se salvează automat în 
cloud şi pot fi revăzute, clasa virtuală poate fi securizată, pot fi accesate diverse clipuri educaţionale 
de pe Youtube sau alte platforme, profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, chat-ul interactiv, 
în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita explicaţiile fără 
întreruperi. 

În continuare mă voi referi la platforma pe care școala noastră o utilizează și pe care și eu am 
utilizat-o în activitatea didactică online și anume: platforma Teams.  

Prin intermediul acestei platforme am reușit să desfășur activități de predare-învățare-evaluare 
de calitate, activități atractive pentru elevi. Datorită faptului că această platformă oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a interacționa în timp real, în mod audio-video, am desfășurat cu elevii activități 
educative în timp real, având posibilitatea de a comunica față în față, de a ne vedea și auzi, de a adresa 
întrebări și de a răspunde la întrebări, în timp real. 

Pentru îmbunătățirea activităților desfășurate la diferite discipline (citire-scriere-comunicare, 
matematică și explorarea mediului, etc.) am utilizat programul PawerPoint și datorită posibilității de 
transmitere a informațiilor cu ajutorul comenzii share screen a Platformei Teams, am reușit să învăț 
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elevii să scrie și să citească literele mari și mici de mână și de tipar, numerele de la 0 la 100, unitățile 
de măsură, etc: 

 
Atractivitatea și diversificarea lecțiilor online pentru elevi s-a putut realiza și datorită faptului 

că folosind această platformă se pot accesa diverse clipuri educaţionale de pe Youtube sau de pe alte 
programe/platforme (Paint, PawerPoint etc.): 

 
În momentele importante ale activității, în timpul predării, am putut opri sunetul venit de la 

elevi pentru a facilita explicaţiile fără întreruperi, dar am solicitat/învățat elevii să utilizeze și ei 
comanda de oprire/pornire a sunetului pentru a avea un dialog în timp real. 

Activitățile desfășurate în cadrul săptămânii Școala altfel s-au desfășurat în condiții foarte bune 
și datorită acestei platforme educaționale. Prin intermediul platformei am reușit să transimte elevilor 
materiale audio-video (Vizită în Grădina Botanică, Povestea banilor, etc.), am reușit să realizăm 
împreună cu ei diferite obiecte folosind tehnica Origami, modelajul, amprentarea, am audiat și cântat 
împreună cântece despre primăvară, etc. Aceste activități le-am putu desfășura datorită funcțiilor 
disponibile pe această platformă: împărtășirea materialelor didactice, transmiterea informațiilor cu 
ajutorul share screen, accesarea diverselor clipuri educaționale de pe alte platforme, etc. 

 
 Astfel, platformele educaționale oferă o alternativă de învățare și completează în mod firesc 

studiul de la clasă susținut de profesori, îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de 
învățare, pot fi utilizate oricând, sunt doar câteva din motivele pentru care din ce în ce mai mulți elevi 
și profesori le utilizează. 

 
Bibliografie: 
https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/ 
https://www.examenultau.ro/blog/platforme-online/ 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITǍŢIILOR EDUCATIVE 
 

 ŢELE LAVINIA FLORINA 
 ȘCOALA GIMNAZIALǍ CONTEȘTI 

 
 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit 
în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe 
durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 

 Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 
marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

 Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. 

 Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) 
care răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia 
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții 
copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. 

 Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în 
care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea 
culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de 
părinții săi. În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se 
bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune 
condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea 
fizică, de igiena personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 
E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă responsabili 
şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a traversa, cu 
cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie. 

 Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. 

 Ascultând, în cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri 
semnificative și necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei familii. Dincolo 
de toate acestea, părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi istoria sa, va căpăta încredere în 
specialiștii din educația timpurie și va afla informații despre alte experiențe de viață cu copilul, 
asemănătoare cu ale lui. De asemenea, un spaţiu de primire confortabil, curat, aerisit, igienizat, care 
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să asigure un grad de confidenţialitate şi deschis (fără birouri), poate deveni un factor important în 
relaţia care se construieşte. Recomandat ar fi ca în imediata vecinătate a acestui spațiu în care vor avea 
loc primele întâlniri și discuții cu părinții, să se organizeze și un spațiu de joacă pentru copii, astfel 
încât să se creeze și acestora, nu numai părinților confortul necesar și sentimentul de siguranță. 

 Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de grădiniță, asupra 
misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra expertizei personalului 
care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului. Sunt aspecte importante pentru părinte, care îl 
vor ajuta să construiască o identitate serviciului, pe care, eventual, o poate integra unei experienţe 
anterioare pozitive (dacă a mai auzit şi de alte servicii de acest tip, dacă ştie ce înseamnă o anumită

tehnică de lucru, dacă apreciază că în instituțiile care oferă servicii de educație preșcolarilor aceștia 
sunt bine îngrijiţi). 

 Este foarte important ca informațiile furnizate să fie clare, să reflecte deschidere și totodată să 
genereze siguranță și încredere. Directorul instituției de educație timpurie poate oferi părintelui primele 
informații și date despre ce se întâmplă în grădiniță. Acesta ar putea fi primul contact în baza căruia se 
va construi o relaţie bazată pe siguranță pentru copil și pe colaborare pentru educatoare și părinte. În 
cazul în care nu există disponibilitatea unui director, educatoarei îi revine sarcina de a coordona prima 
întâlnire cu părinții și copilul, fie că este individuală, fie că este în grup, ambele în sistem față în față sau 
online. Pe parcursul anului școlar, întâlnirile constante de comunicare, directă sau online cu părinții, vor 
constitui principala sursă de informații. 

 Dincolo de toate datele pe care echipa managerială și educatoarea le vor oferi părinților, o altă sursă 
de informații, formală, care trebuie prezentată acestora este Regulamentul de ordine interioară, 
document care îi poate ajuta să cunoască și să își asume respectarea unor reguli interne, care vor 
reglementa inclusiv relația familiei cu grădinița. Aspecte legate de serviciile furnizate în grădiniță, de 
responsabilitățile instituției și ale familiei, de resursele materiale și umane existente, de modul de 
organizare a activităților și altele, toate vor fi completate și actualizate permanent cu ultimele măsuri și 
reguli impuse de situația pandemică prin care trece țara noastră, astfel încât familiile să cunoască aceste 
măsuri și să simtă că propriul copil se află în siguranță în instituția de învățământ. Pentru a face cunoscută 
misiunea asumată a grădiniței și viziunea pe care o împărtășește cu privire la îngrijirea, creşterea și 
dezvoltarea copilului cu vârsta între 3-6 ani, pot fi valorificate afișaje de informare pe holurile grădiniței, 
pliante, sau site-ul instituției. 

 Aceste surse de informare cu privire la tot ce înseamnă contextul grădiniței pentru copil vor fi 
valorificate și pentru a transmite informațiile de care familiile au absolută nevoie pentru a sprijini, pe de 
o parte, grădinița să își organizeze și să își desfășoare activitățile în noile condiții post- pandemie și pe 
de altă parte pentru a-și sprijini propriul copil în acomodarea la aceste noi condiții și în crearea unor noi 
deprinderi necesare păstrării stării de sănătate și a siguranței. Afișaje pe holurile de intrare, pliante de 
informare, comunicări curente pe mail (eventual pe grupurile de Whatsapp inițiate de educatoare cu 
familiile copiilor din grupă) reprezintă surse de informare care vor putea fi valorificate în comunicarea 
privind noile reguli de igienă, condițiile de reorganizare a spațiilor educaționale și a programului, 
distanțarea fizică și alte aspecte impuse de situația post pandemie. 

 Planul de activități cu părinții poate cuprinde: strategiile de intervenţie care să răspundă nevoilor 
de dezvoltare ale copilului, activităţile propuse pentru dezvoltarea integrată a copilului, tipuri de 
activităţi realizabile în cele două medii educaţionale ale copilului (la creşă/grădiniță şi acasă), adulţii 
implicaţi în susținerea copilului, periodicitatea întâlnirilor dintre educatoare şi părinți. Mijloacele de 
realizare și metodele de comunicare vor fi determinate împreună cu părinţii. 

 Unele dintre cele mai importante contexte de comunicare sunt întâlniri individuale periodice, în 
cadrul cărora se va analiza evoluţia dezvoltării copilului, vor fi identificate domeniile de dezvoltare care 
necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile realizate cu uşurinţă acasă, modul în care 
copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. Părintele se va simți implicat în viaţa copilului său şi 
va vedea continuumul relaţiei dintre acasă şi la creşă/grădiniță. În acest fel, părintele poate începe să îşi 
verbalizeze temerile, dar și mai important, începe să se simtă valorizat în rolul său. Ca educatori, putem 
reflecta care sunt abilităţile parentale unde părinții au nevoie de suport, oferindu-le diverse materiale 
pentru a-şi îmbogăţi cunoştințele şi a dezvolta competențele parentale.
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. ELENA ȚENEA, LICEUL ”TRAIAN VUIA” CRAIOVA 

 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. 

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

Instaurarea pandemiei a avut însă un impact puternic asupra socializării, comunicării și 
petrecerii timpului liber. Impunerea stării de urgență a adus cu sine schimbări importante în rutina 
tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. Învățămantul a 
fost de altfel modificat, recurgându-se la metoda învățării online, ceea ce le-a facut imposibil elevilor 
faptul de a-și întâlni colegii și profesorii. Aceasta izolare a provocat o stare de tristețe generală, iar 
încărcarea cu prea multe teme nu făcea decât să amplifice sentimentele neplăcute. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. Astfel, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această 
perioadă, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o 
învățare continuă. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici 
descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Așadar, prezența unor activițăți menite delectării și eliberării de stres, vor schimba perspectiva 
elevilor legată de studiul online, vor simți diversitatea și vor fi încântați că au gasit o ușă pe care pot 
ieși din aceasta monotonie, astfel vor trata orele de învățare într-o maniera mult mai pozitivă si 
optimistă. 

Iată câteva exemple de activități extrașcolare desfășurate în mediul virtual, potrivite pentru 
orice copil, pe care le-am recomandat elevilor mei în această perioadă de pandemie: 

”Viața pe Terra” - Tur virtual în Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa București; 
”Italianca în Alger” – vizionarea spectacolului pus în scenă la Paris în regia lui Andrei Șerban; 
”De ce își bat joc colegii tăi de tine la școală #Bullyng” – vizionare fimulețe antibulling; 
”Să cunoaștem Europa” – Jocuri geografice interactive etc. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: TENTEA LIVIA 
ȘCOLA GIMNAZIALĂ BRĂNEȘTI, CAPU-DEALULUI 

 
Procesul eductiv presupune atât activități obligatorii, cât și activități extrașcolare, cu ajutorul 

cărora copilul poate fi integrat mai ușor în societate. Ele ajută și la dezvoltarea sa. Acestea sunt 
atractive, au o anumită strategie de desfășurare, un scop precis, îmbină utilul cu plăcutul, creează 
posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara grupei.  

Activitățile extrașcolare pot valorifica potențialul fizic și psihic al fiecărui copil prin integrarea 
în viața social, dar și prin formarea unui comportament civilizat sau prin lărgirea orizontului de 
cunoaștere. 

Activitățile extracurriculare trebuie să fie prietenoase și foarte amuzante pentru a atrage elevi. 
Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de perseverență și 
responsabilitate în cadrul grupului. Unitățile școlare sunt încă locul favorit pentru ca elevii să practice 
activități socio-culturale, cum ar fi cluburi de șah sau de poezie și de literatură, teatru și altele. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția 
mediului. Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a adus cu sine schimbări importante în 
rutina tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile circumstanțe. În acest 
context, marcat de restricții de deplasare și interacțiune, comunicarea cu ceilalți și petrecerea timpului 
liber au avut nevoie de ajustări. 

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

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

 
Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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TRADITII SI OBICEIURI DE PASTE 

 
PROFESOR MONICA TEODORESCU 

 
 Traditiile si obiceiurile de Paste reprezinta, alaturi de trezirea naturii la viata, o inviere a 

oamenilor dupa iarna grea si venirea primaverii.  
 Inrosirea si ciocnirea oualor rosii este cel mai raspandit obicei crestin de Paste. Acestea sunt 

nelipsite de la masa incarcata din zilele de Paste si reprezinta o incantare pentru toata lumea, insa mai 
ales pentru cei mici. Legenda spune ca Maica Domnului a asezat un cos cu oua langa crucea 
Domnului, iar acestea s-au inrosit din sangele picurat din ranile Sale. Astazi, pe langa ouale rosii, 
multi crestini aleg si oua incondeiate sau colorate, ca un simbol al renasterii, veseliei si primaverii.  

 Ele se picteaza si/sau decoreaza in mod traditional, in Joia Mare din Saptamana Patimilor. 
Acestea se ciocnesc in zilele de Paste, alaturi de urarea „Hristos a inviat!”, la care se raspunde cu 
„Adevarat a inviat!”. Tot legendele spun ca ouale rosii din ziua de Paste ne feresc de boli, ne purifica 
si ne ofera frumusete.  

Lumina Sfanta 
 In noaptea de Inviere, credinciosii merg la biserica, de unde iau Lumina Sfanta. Uneori, 

folosind o lumanare speciala adusa de acasa, crestinii o aprind de la Lumina scoasa de parinte din 
altar. Aceasta simbolizeaza Invierea si biruinta luminii in fata intunericului. Credinciosii pastreaza 
restul de lumanare ramasa dupa slujba si o aprind in timpul anului, atunci cand au un mare necaz. 

 Multe familii servesc, la masa de Paste, carne de miel pregatit in diverse moduri, dar mai ales 
sub forma de friptura sau drob. Mielul consumat este simbolul Mantuitorului, care a fost sacrificat 
pentru a salva omenirea. In traditia crestina, mielul de Paste este sacrificat inca din secolul al VII-lea. 

 Pasca este un preparat dulce, pregatit din aluat, branza si stafide, fiind printre favoritele celor 
mici. In mod traditional, era preparat de femeile din familie, uneori din familia extinsa, care se adunau 
special pentru aceasta activitate. 

 O traditie ceva mai recenta la romani, iepurasul de Paste este cel care aduce oua si cadouri in 
dimineata Invierii Domnului. Traditia iepurasului provine din cultura germanica, unde avea rolul unui 
Mos Craciun de primavara. Judeca faptele celor mici si le oferea oua colorate doar celor cuminti. 
Legenda spune ca iepurasul vine cu un cos mare de oua colorate si dulciuri. Alte traditii au inlocuit 
simpaticul urecheat cu alte animale. De exemplu, in Elvetia, cucul este cel ce cara ouale de Paste, iar 
in alte zone europene, vulpea.  

De iepurasul de Paste se leaga si innoirea.  
In noaptea de Inviere, sa porti macar o piesa vestimentara noua, ca simbolistica purificatoare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȚEPIȘ MARIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE FRĂȚILĂ GLIMBOCA 

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

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
 
Educația, este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbărifundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 
societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 
lumii moderne și să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 
ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 
individuale ale elevilor presupune implementarea de acțiuni moderne în obiectul de activitate al 
acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de 
maximă eficiență. Actul educațional ar trebui să fie primordial să se configureze în viziunea unei școli 
a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 
semnificații deosebite pentru totalitatea instituțiilor și activităților implicate în promovarea și 
difuzarea ei. Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. 

Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului formativ presupune ca şcoala să 
se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi criteriile 
de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil 
de învăţare cu efect durabil. Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de 
individualizare a procesului de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii 
informaţionale se creează noi posibilităţi în instruirea elevilor. 

Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele 
didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de 
atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional, 
plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la 
evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. 

Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi 
aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ. 

Tehnologiile educaţionale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele proiectării, 
implementării şi evaluării, una dintre condiţiile esenţiale în reuşita acestora fiind cunoaşterea şi 
dorinţa de utilizare a celor mai potrivite mijloace, chiar dacă aceasta presupune renunţarea la anumite 
obiceiuri care se dovedesc, uneori, mai costisitoare la capitolul resurse (timp, energie, financiar). 

Școlile nu pot alege mediul în care să funcționeze, dar pot să acționeze asupra lui, să-l 
influențeze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educația la așteptările 

și nevoilor elevilor școlii. Este vital ca școala să fie receptivă la continua schimbare a nevoilor și 
intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe piață. 

Atragerea elevilor constituituie, obiectivul central pentru mult timp în școli, multe instituții 
educaționale au presupus că valoarea educației este binecunoscută și cei care vor dori aceasta se vor 
înscrie la școală.Ar trebui însă ca școlile să conștientizeze că dacă i-ar înțelege mai bine pe cei care 
au optat pentru școala lor, ar putea încerca să atragă în viitor elevi din aceeași categorie. Dacă ar 
înțelege cum au luat tinerii hotărârea, atunci școala ar putea valorifica aceste resurse și ar oferi 
informații potrivite, la momentul potrivit. 
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Cercetarea pieței devenind astfel o necesitate.Școlile și-au intensificat acțiunile de promovare 
și cercetare, punând astfel bazele competiției. Au început să înțeleagă importanța diferențierii, faptul 
că nu pot oferi toate tipurile de programe și să rămână și cele mai bune școli pentru fiecare segment 
de opțiune. De aceea au decis să-și evidențieze istoricul, caracteristicile distincte, avantajele și să-și 
consolideze imaginea și poziția pe piața educațională. Obiectivele poziționării sunt acelea de a 
sublinia diferențele reale ale școlii în comparație cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile 
elevilor și părinților care o aleg. 

 
 
Bibliografie: 
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educație pentru carieră, 2004. 
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. TICA DAN ALEXANDRU 
 
Pandemia a afectat activităţile extraşcolare pentru elevi. 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Există și activități extracurriculare pentru micii explorator. Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău 
să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. 

Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 
improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

 Din fericire, avem la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, 
care te ajută să scapi de emoții și de frici. Dar n-ar fi mai bine să și previi decât să tratezi? Poți alege 
să participi la cursurile de improvizație și, cine știe, poate vei învăța și tu lucruri noi de la el.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  
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EDUCAȚIE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
ED. ȚIFREA ANDREA- TEODORA  

SC. GIMN. SFANTU ANDREI, SARMAȘ 
 
 În ziua de astăzi, tehnologia ocupă un rol important în viețile oamenilor, fiecare etapă pe care 

o parcurgem în prezent este sprijinită de tehnologie, mai exact de telefoane, calculatoare, tablete. 
Există, de asemenea, multe controverse privind acest subiect, dezbătut de mai bine de câțiva ani, 
întrucât îngrijorările, referitor la cât de benefică este aceasta pentru noi, cresc pe zi ce trece. În plus, 
în ultimul timp, copiii au fost introduși dispozitivelor de ultimă generație de la o vărstă destul de 
fragedă, așadar rămâne întrebarea dacă prezența tehnologiei în viața celor mici este un lucru pozitiv 
sau negativ. 

Primul argument pro legat de utilizarea tehnologiei de copii este faptul că aceștia au parte de 
acces nelimitat la informație, care în timpul procesului de formare, ar fi un lucru benefic. Există multe 
aplicații în mediul online care îi ajută pe cei tineri să afle mai multe despre mediul înconjurător, 
despre societatea în care trăiesc, să învețe limbi străine și mult mai multe. Aceștia se pot bucura de 
videoclipăuri explicative, poze detaliate însoțite de informații care sunt transmise, astfel încât ei să 
perceapă fără dificultate, ce le este prezentat. 

În plus, fiind dominați de prezența tehnologiei în viețile noastre, familiarizarea copiilor cu 
dispozitivele de ultimă generație și cu mediul online îi va pregăti pentru o carieră în acest domeniu. 

Timpul petrecut în fața dispozitivelor electronice afectează sănătatea copiilor 
Unul dintre principalele argumente contradictorii este faptul că timpul petrecut în exces pe 

dispozitivele electronice nu este prielnic pentru sănătatea copiilor, întrucât pot dezvolta 
probleme cu oftalmologice sau neurologice.  

În plus, un alt motiv pentru care prezența tehnologiei în viața celor mici nu este un aspect 
preferabil este acela că ei fiind cuceriți de mediul virtual, pot avea dificultăți de integrare în 
mediul real, existând posibilitatea ca un copil să nu relaționeze cu ceilalți deoarece este,,prins” 
în lumea online.  

În condițiile dezvoltării moderne a societății și a producției, este imposibil să ne imaginăm o 
lume fără resurse informaționale, nu mai puțin importante decât resursele materiale, energetice și de 
muncă. A priori, faptul că spațiul modern de informare necesită cunoștințe de calculator nu numai în 
școala primară, ci și în copilăria preșcolară. 

Astăzi, tehnologia informației extinde semnificativ capacitățile părinților, educatorilor și 
profesioniștilor din educația timpurie. Posibilitățile de utilizare a unui computer modern permit cel 
mai complet și cu succes realizează dezvoltarea abilităților copilului. 

Spre deosebire de mijloacele de învățământ tehnice convenționale, tehnologiile informaționale 
și de comunicare permit nu numai saturarea copilului cu un număr mare de cunoștințe pregătite, strict 
selectate, organizate corespunzător, ci și dezvoltarea abilităților intelectuale, creative și care este 
foarte importantă în copilăria timpurie - capacitatea de a dobândi în mod independent noi cunoștințe. 

Capacitatea unui computer de a reproduce informații simultan sub formă de text, imagini 
grafice, sunet, vorbire, video, de a memora și prelucra date cu viteză mare permite specialiștilor să 
creeze noi mijloace de activitate pentru copii, care sunt fundamental diferite de toate jocurile și 
jucăriile existente. Toate acestea fac cerințe calitativ noi pentru educația preșcolară - prima verigă a 
educației pe tot parcursul vieții, una dintre principalele sarcini a acesteia fiind de a stabili potențial 
pentru dezvoltarea îmbogățită a personalității copilului. 

Prin urmare, este necesar să se introducă tehnologiile informaționale în sistemul de educație și 
formare preșcolară. 

Practica a arătat că, în același timp, interesul copiilor pentru clase crește semnificativ, iar nivelul 
abilităților cognitive crește. 
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Utilizarea de noi tehnici neobișnuite de explicație și întărire, în special într-un mod ludic, crește 
atenția involuntară a copiilor, ajută la dezvoltarea atenției voluntare. Tehnologia informației oferă o 
abordare axată pe persoană. Capacitățile computerului vă permit să măriți cantitatea de material 
oferită spre examinare. În plus, la preșcolari, același material al programului ar trebui repetat de multe 
ori, iar varietatea formelor de prezentare are o mare importanță. 

Programele de calculator învață încrederea în sine, dezvoltă abilități de autocontrol. Copiii mici 
necesită mai mult ajutor în finalizarea sarcinilor și confirmarea pas cu pas a acțiunilor lor, iar controlul 
automat al corectitudinii eliberează timpul profesorului pentru munca paralelă cu ceilalți copii. 

Computerul poate intra în viața unui copil prin joc. Jocul este una dintre formele gândirii 
practice. În joc, copilul operează cu cunoștințele, experiența și impresiile sale, care se reflectă în 
forma socială a modurilor de acțiune de joc, semne de joc care capătă sens în câmpul semantic al 
jocului. Copilul descoperă abilitatea de a înzestra un obiect neutru (până la un anumit nivel) cu o 
valoare de joc în câmpul semantic de joc. Această abilitate este principala bază psihologică pentru 
introducerea unui computer în jocul preșcolarului ca instrument de joc. 

În cursul activității de joacă a unui preșcolar, îmbogățit cu mijloace informatice, apar neoplasme 
mentale (gândire teoretică, imaginație dezvoltată, capacitatea de a prezice rezultatul unei acțiuni, 
calități de gândire etc.), care duc la o creștere bruscă a abilităților creative ale copiilor. 

Comparativ cu formele tradiționale de predare a, un computer are o serie de avantaje: 
• prezentarea informațiilor pe ecranul unui computer într-un mod jucăuș provoacă un imens 

interes; 
• poartă figurativ tipul de informații pe care preșcolarii îl înțeleg; 
• mișcarea, sunetul, animația atrag permanent atenţie copil; 
• sarcinile problematice, încurajarea copilului atunci când sunt corect rezolvate de computerul 

în sine sunt un stimulent activitatea cognitivă copii; 
• permite individualizareînvăţare; 
 Copilul însuși reglează ritmul și numărul sarcinilor de învățare ; 
• în cursul activităților sale la computer, un elev dobândește încredere în sine, prin faptul că 

poate face multe; 
• permite simularea unor altfel de situații de viață care nu pot fi văzute în viața de zi cu zi (zbor 

cu rachete, inundații, efecte neașteptate și neobișnuite); 
• computerul este foarte răbdător, niciodată nu certă copilul pentru greșeli, dar așteaptă ca el să 

le corecteze singur.  
Cele mai utilizate platforme educaționale în activitatea online sunt Google Classroom sau 

Google Teams. Altă platformă educațională pe care am folosit-o este Kindepedia. 
Învățare sincronă 
Aceasta se referă la un eveniment de învățare în care un grup de studenți se angajează toți în 

învățare în același timp. Înainte ca tehnologia de învățare să permită medii de învățare sincrone, 
majoritatea educației online a avut loc prin metode de învățare asincrone. 

Aceasta înseamnă că colegii de clasă și instructorul dvs. interacționează într-un anumit loc 
virtual, printr-un mediu online specific, la un anumit moment. Acest lucru este să spun, nu în mod 
specific nicăieri, oricum, oricând. 

Deci, metodele de învățare sincronă online includ conferințe video, teleconferințe, chat-uri live 
și prelegeri în direct. 

Învățare asincronă 
Aceasta se referă la ideea că elevii învață același material în momente și locații diferite. 

Învățarea asincronă este, de asemenea, numită Învățare independentă a locației și este opusă învățării 
sincrone, în care elevii învață în același timp prin activități precum participarea la o prelegere sau la 
laborator. Învățarea asincronă se întâmplă după propriul program. 

În timpul cursului de studii, instructorul sau programul de licență va oferi materiale pentru 
lectură, prelegeri pentru vizualizare, sarcini pentru finalizare și examene pentru evaluare, aveți 
capacitatea de a accesa și satisface aceste cerințe într-un interval de timp flexibil. 
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Cu toate acestea, Metodele de învățare online asincrone implică module de lecție autoguidate, 
streaming de conținut video, biblioteci virtuale, note de prelegere postate și schimburi pe forumuri de 
discuții sau platforme de social media. 

Așa cum am spus mai devreme, învățarea electronică este definită ca învățare și predare online 
prin intermediul tehnologiilor de rețea, care este probabil unul dintre cele mai puternice răspunsuri la 
nevoia tot mai mare de educație și este mai eficient. 

Cu toate acestea, există o mulțime de motive pentru care ar trebui să studiați în învățarea 
sincronă și asincronă, mediile de învățare online devin mai frecvente ca oricând în predare și învățare. 

Pe baza cercetărilor conform cărora tehnologiile asociate învățării sincrone și asincrone pot 
îmbunătăți calitatea interacțiunilor elev-profesor, favorizează o implicare crescută a elevilor și 
îmbunătățesc rezultatele învățării. 

De asemenea, învățarea electronică sincronă și asincronă este învățarea în clasă și învățarea 
dinamică și, de asemenea, o profunzime instructivă în care poți interacționa regulat și frecvent cu 
profesorii tăi. 

În plus, a îmbogățit produse și portofolii studenților, colaborarea elevilor și a profesorilor, 
precum și ritmul specific al cursantului, adaptat nevoilor individuale ale elevilor. 

Când ar trebui să folosesc învățare electronică sincronă și asincronă? 
Sistemul sincron de învățare electronică permite studenților să pună întrebări profesorului sau 

colegilor lor prin intermediul mesagerie instantanee. De asemenea, implică studii online care sunt 
realizate cu ajutorul camerelor de chat. Acest tip de învățare se poate întâmpla doar online.  

În timp ce un sistem asincron de e-learning poate fi realizat online și offline, acesta implică, de 
asemenea, lucrări de curs livrate prin web, e-mail și forumuri de mesaje care sunt postate pe 
forumurile online. 

Cu toate acestea, e-learning-ul asincron și sincron se completează reciproc. Combinația acestor 
două tipuri de e-learning susține mai multe modalități prin care cursanții și profesorii pot face schimb 
de informații, colaborează la muncă și se cunosc. 

Cu alte cuvinte, acestea sunt atunci când puteți utiliza învățarea electronică sincronă și 
asincronă, cum ar fi învățarea electronică sincronă atunci când discutați probleme mai puțin 
complexe, faceți cunoștință și când planificați o sarcină. 

Pentru învățarea electronică asincronă este atunci când te gândești la probleme complexe, când 
întâlnirile sincrone nu pot fi programate din cauza angajamentelor de muncă, familiei și a altor 
angajamente.  

Învățare electronică sincronă și asincronă este un mediu de învățare online în care elevul 
participă activ la propria învățare și unde activitățile de învățare și așteptările sunt similare cu cele 
întâlnite într-o clasă tradițională. 

Prin urmare, există modalități prin care puteți utiliza învățare electronică sincronă și asincronă, 
care sunt: Pentru învățarea online sincronă, utilizați mijloace asincrone, cum ar fi e-mail, forumuri de 
discuții și bloguri. 

Pentru învățare electronică sincronă, utilizați mijloace sincrone, cum ar fi videoconferință, 
mesagerie instantanee și chat și completați-vă cu întâlniri față în față. 

Pregătirea online a deschis o lume de posibilități pentru companii. Cu toate acestea, ca afacere, 
va trebui să alegeți un lucru atunci când îl efectuați, indiferent dacă învățarea sincronă sau asincronă 
este cel mai eficient mod de a vă susține elevii. 

În funcție de obiectivul de învățare, elevii pot beneficia atât de învățare sincronă, cât și 
asincronă. 

Atunci când cunoaștem diferența dintre învățarea sincronă și asincronă, ambele au avantaje și 
dezavantaje, ceea ce poate interesa un elev care nu poate interesa altul. 

Totuși, mai jos sunt avantajele și contra de învățare sincronă și asincronă 
Pro pentru învățarea sincronă în educația online 
• Elevii pot interacționa cu ușurință cu instructorii și alți cursanți, ceea ce face posibilă 

activitățile de grup, din cauza naturii sociale a învățării sincrone. 
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• Învățarea sincronă are loc în timp real, ceea ce înseamnă că elevii pot primi feedback 
instantaneu. Ideile și opiniile pot fi, de asemenea, împărtășite rapid cu ceilalți cursanți. 

• În mod similar, dacă elevii dvs. au probleme cu conținutul cursului, învățarea sincronă le 
permite să pună întrebări și să obțină răspunsuri instantanee. 

Contra pentru învățarea sincronă în educația online 
• Eficiența cât de bine înțeleg elevii dvs. conținutul cursului depinde mai mult de calitatea 

instructorului decât de elevii înșiși.  
• Elevii sincroni trebuie să fie online la un anumit moment și, prin urmare, învățarea lor trebuie 

să respecte un program de pregătire specific. Studenții nu pot accesa conținut unde și când le place.  
• De asemenea, datorită dinamicii de grup a învățării sincrone în timp real, unii cursanți pot 

simți că nu primesc atenția individuală de care au nevoie. Acest lucru este valabil mai ales dacă există 
vreo parte a pregătirii pe care ei nu o înțeleg pe deplin. 

Pro pentru învățarea asincronă în educația online 
• Învățarea asincronă oferă multă flexibilitate. Deși de obicei există un termen limită la vedere, 

cursanții asincroni pot progresa în ritmul lor propriu și pot accesa cursul lor în orice moment pe care 
îl aleg și din orice loc. 

• Învățarea asincronă înseamnă că elevii dvs. se pot implica în cursuri, indiferent de fusul orar 
sau locația lor. 

• Odată cu învățarea asincronă, elevii au mult mai mult timp pentru a reflecta asupra 
materialului pe care îl învață, ceea ce înseamnă că este probabil să îl înțeleagă mai amănunțit. 

• În plus, învățarea asincronă se prezintă mai bine unei afaceri cu creștere rapidă. De exemplu, 
dacă aveți sute sau mii de cursanți care să se instruiască în întreaga lume, îi puteți ridica la viteză fără 
a fi nevoie de o pregătire față în față.  

Contra pentru învățarea asincronă în educația online 
• Deși cursanții pot avea acces la un instructor, contactul prin învățare asincronă poate fi limitat. 

Răspunsurile la întrebări nu pot fi date imediat (de exemplu, cursanții pot avea nevoie să aștepte un 
răspuns la un e-mail). 

• Lipsa interacțiunii cu instructorii și colegii care învață lasă unii indivizi să se simtă singuri. 
Cu alte cuvinte, acest lucru ar putea duce la o lipsă de motivație și implicare la cursuri.  

• Învățarea asincronă este centrată pe elev, astfel încât cei care urmează cursuri în acest fel au 
nevoie de autodisciplină și se concentrează pentru a avea succes în finalizarea activității necesare.  

Care este diferența dintre învățarea sincronă și asincronă în educația online? 
Există diferențe între sincron și asincron care ar putea avea un impact imens asupra experienței 

de educație online. În timp ce educația online continuă să crească în popularitate și accesibilitate. 
Pentru învățare sincronă 
• Învățarea sincronă este educația online sau la distanță care se întâmplă în timp real 
• Prin învățare sincronă, elevii pot primi feedback imediat de la colegii sau profesorii lor prin 

mesagerie instantanee. 
• De asemenea, prin învățarea sincronă, nu poți fi ritmul de sine. 
• Lectura sincronă de învățare este oferită online. 
Pentru învățare asincronă 
• Învățarea asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real. 
• Însă învățarea asincronă nu permite acel tip de interacțiune a cursanților care primesc feedback 

imediat de la colegii sau profesorii lor. 
• De asemenea, prin învățarea asincronă, puteți fi ritmul de sine. 
• În timp ce lecția de învățare asincronă poate fi oferită offline. 
Concluzie 
Pe baza cercetărilor, este clar că tehnologiile asociate învățării sincrone și asincrone pot 

îmbunătăți calitatea interacțiunilor elev-profesor, pot favoriza creșterea implicării elevilor și pot 
îmbunătăți rezultatele învățării. Cu toate acestea, există avantaje și dezavantaje. 
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Unii elevii preferă mediul sincron de învățare online, deoarece au nevoie de instrucțiuni față în 
față, în timp ce altora le place mediul de învățare online asincron, deoarece oferă mai mult timp pentru 
a lua în considerare toate părțile unei probleme înainte de a oferi propriile lor contribuții. 

Care este diferența dintre învățarea sincronă și cea asincronă? 
Învățarea sincronă este educația online sau la distanță care are loc în timp real, în timp ce 

învățarea asincronă are loc prin canale online fără interacțiune în timp real. 
Care este un exemplu pentru învățarea asincronă? 
De exemplu, conferințele video educaționale, seminarii web interactive, discuții online bazate 

pe chat și prelegeri care sunt difuzate în același timp pe care le-au susținut ar fi toate considerate 
forme de învățare sincronă. 

Ce este sincron și asincron 
Sincron înseamnă practic că puteți executa un singur lucru la un moment dat. Asincron 

înseamnă că puteți executa mai multe lucruri la un moment dat și nu trebuie să terminați executarea 
lucrului curent pentru a trece la următorul 

Ce înseamnă învățare asincronă? 
Învățarea asincronă este un termen general folosit pentru a descrie forme de educație, instruire 

și învățare care nu apar în același loc sau în același timp. 
 
 Putem face în continuare o analiză SWOT a acestor tipuri activități 
 

 PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE   

 relativa flexibilitate a programului  
 desfășurarea aparent „mai comodă” a 
lecțiilor „de acasă”  
 accesul rapid la informații  
 verificarea rapidă a informațiilor  
 acces rapid la numeroase mijloace 
adiacente necesare unei bune desfășurări a 
lecțiilor, mai ales de literatură: fond muzical, 
imagini, videoclipuri tematice etc.  
 comunicarea online este una dintre formele 
preferate în rândul elevilor  
 școala online ne-a demonstrat că  
 teoretizarea și utilizarea excesivă a 
conceptelor operaționale au pierdut teren în 
situații de criză!  
  deschiderea către o varietate de formule 
de predare / evaluare online  

 timpul exagerat petrecut în fața device-urilor  
 lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne 
adaptăm din mers... când, de fapt, nu mergem  
 pregătirea lecției online necesită mult mai mult 
timp, mult mai multă imaginație  
 corectarea materialelor este mult mai solicitantă 
(mai ales a celor fotografiate / scanate după „scrisul 
de mână”)  
 comunicarea poate fi doar aparentă... elevii nu 
au trimis camera / nu au deschis microfonul... 
motivând că nu funcționează - între timp, făcând 
altceva, dar nimeni nu poate contesta că nu a fost 
prezent!  
 elevii pot să nu trimită materialele la timp, 
motivând că „nu au avut net!”  
 dependența de semnalul de internet care este din 
ce în ce mai solicitat și mai slab, de curentul electric 
ce se poate opri, de calitatea device-urilor etc.  
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 OPORTUNITĂȚI   AMENINȚĂRI   

 permanent„update” didactic! căutând 
formula optimă, învățăm permanent, măcar din 
curiozitate... accesăm cât mai multe platforme  
 șansa de a înțelege că, în situații de criză, în 
învățământ prioritară este empatia!!!  
 șansa de a fi mai „aproape” de universul 
tinerilor!  
 posibilitatea de a experimenta activități cu 
mai mulți elevi (cu două / trei clase în același 
timp)  
 șansa de a reevalua competențele specifice! 
Receptarea și analiza textelor ar trebui 
regândite, în sensul în care elevii să nu mai 
utilizeze (a se citi: să nu mai fie obligați să 
utilizeze!) excesiv metalimbajul critic 
(elemente de compoziție, structură, limbaj...), 
în favoarea analizei și exprimării reflexive!!!  

 pericol pentru sănătate!!! un ins care stă 6 ore 
(presupunând că aceasta ar fi media!, deși se stă 
mult mai mult!) în fața unui device deja e un 
candidat serios la alienare  
 pericol social în ceea ce privește comunicarea 
pe viitor a elevilor / profesorilor  
 pot fi diluate / eliminate momente importante 
din proces didactic  
 vulnerabilitate fizică mult mai mare decât la ora 
obișnuită (am văzut părinți în spatele elevilor... am 
văzut elevi care se uitau când la profesor, când la 
părinte)  
 înlocuirea „scrisului de mână” cu cel 
tehnoredactat... (s-a demonstrat științific - scrierea 
tehnoredactată este păgubitoare din punct de vedere 
intelectual!)  
 înregistrările pot fi valorificate / postate și pe 
alte site-uri  
 pot fi periclitate foarte ușor materialele cu titlu 
de autor  
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

  
PROF.ŢIFUI DANIELA,  

ŞCOALA GIMNAZIALA „ALECU RUSSO”-IASI 
 
 Motto: 
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 
Încet gândită, gingaş cumpănită; 
Mâinile mele, care te-au deschis.” (T. Arghezi) 
 
 Lumea se schimbă cu o rapiditate extraordinară, mass-media pătrunde în viaţa fiecăruia dintre 

noi, copleşindu-ne prin informaţie, comunicaţia este rapidă, prin telefon, internet sau fax. În asemenea 
condiţii, nu este chiar de mirare când unii dintre elevi, şi nu numai, se întreabă la ce bun o ora de 
limba şi literatura română, un dascăl care predă aceeaşi gramatică cu norme rigide, un profesor care 
să-i trimita să citească pe Eminescu, Creangă, Sadoveanu sau Preda, torturându-i 50 de minute cu 
lucruri care, aparent, s-ar putea să nu le folosească niciodată. 

 Răspunsul nu este simplu, căci activitatea de educaţie a profesorului de limbă şi literatură 
româna este un factor de gândire şi de simţire, de modelare a sufletului şi pe lângă achiziţiile din 
programa şcolară, manuale şi cărţi, elevul este ajutat de profesor să-şi formeze comportamente noi, 
adecvate pentru manifestarea creativităţii, iniţiativei şi complexităţii personalităţii sale, pentru ca 
tânărul educat să devină un reper al comunităţii căreia îi aparţine. 

 Cred că progresul şcolar este determinat de ce face, cum face profesorul de limbă şi literatură 
română şi, bineînţeles, de ce vor şti să facă elevii săi. Profesorului îi revine sarcina dificilă de a forma 
la elevi, în primul rând, deprinderea de a citi, pentru că lectura este singura cale de adaptare, oferind 
posibilitatea de dezvoltare interioară şi spirituală. 

Învăţarea limbii şi literaturii române în şcoală este o cale importantă de formare şi 
autoperfecţionare, stimulând memoria, imaginaţia, gândirea. Lectura înseamnă explorarea unui 
univers nou, confruntarea de idei, modele de urmat, repere, asumarea de atitudini. 

În învăţământul primar şi gimnazial, lectura în clasă este foarte importantă deoarece prin ea se 
realizează atât dobândirea unei experienţe psihointelectuale, cât şi educaţia şi instrucţia elevilor. 
Aceştia vor înţelege că lectura este un act esenţial al existenţei şi realizării operei literare, ca rezultatal 
coparticipării cititorului la semnificaţia mesajului artistin încorporat în operă. 

 Actul lecturii are la bază un fond cultural, emoţional şi comportamental care diferă de la un 
receptor la altul, ceea ce presupune o pregătire a elevului pentru a recepta textul literar.profesorul 
trebuie să-l atragă, să-i cultive gustul pentru lectură, prezentând verbul a citi ca pe un act cultural 
obligatoriu, de educaţie ce se desfăşoară într-o perioadă îndelungată de timp prin abordarea unor texte 
diverse. 

 Obligativitatea, superficialitatea, renunţarea, modul de a gândi astazi nu mai citeşte nimeni, 
sunt atitudini aculturale, nepedagogice care fac ca relaţia profesor-literatură-elev să se transforme 
într-o convenienţă, cu un efect negativ asupra celui din urmă. 

 Receptarea textului literar înseamnă şi predarea normelor ortoepice şi ortografice ale limbii 
române, acestea aflându-se în raport de reciprocitate, în sensul că ortografia fixează grafic ortoepia 
sau că imaginea scrisă a cuvântului, corectitudinea lui influenţează stilul. Profesorul de limbă şi 
literatură română trebuie să analizeze textul împreună cu elevii printr-o confruntare a greşelii cu 
norma, prin fixarea variantei corecte cu ajutorul unor exemple adecvate de cunoaştere, caracterizare, 
grupare, motivare, disociere, în scopul formării deprinderilor corecte. 

 Studierea limbii şi literaturii române în şcoală oferă posibilitatea de a solicita ortografia şi 
ortoepia în interpretarea operei literare, în multe cazuri acestea determinând stilul şi individualizarea 
unor personaje sau relevând intenţionalitatea scriitorului de a exprima o idee, un anumit mesaj. 
Lectura este una dintre căile importante de formare, îmbogăţire şi de nuanţare a vocabularului 
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elevilor, de aceea profesorului de limbă şi literatură română îi revine obligaţia de a cunoaşte ce şi cât 
citesc elevii, de a orienta lectura acestora. Programa oferă posibilitatea stabilirii unei bibliografii 
obligatorii, de referinţă, pe care elevii trebuie să o parcurgă pentru a-şi forma o cultură generală, 
pentru a-şi educa gustul şi simţul estetic. În cadrul orei de literatură, profesorul are posibilitatea de a 
analiza textele literare într-o discuţie liberă, necoercitivă, dezvoltând la elevi simţul de observaţie şi 
analiză, stabilind etape şi nivele de lectură ale înţelegerii unui text, vocabularul necesar exprimării 
observaţiilor, punctelor de vedere. Profesorul de limbă şi literatură română trebuie să urmărească pe 
termen lung, prin obiective educaţionale concrete, formarea deprinderilor, a instrumentelor de lucru. 

 Sunt convinsă că ora de limbă română înseamnă comunicare literară, presupunând un om şi o 
carte. Cartea nu este un spaţiu sec, închis, ci o lume spirituală, o punte între autor şi cititor. Lectura 
nu este numai un act de manifestare a operei, ci şi un proces de valorificare. Credinţa mea este că 
literatura nu se predă ca o împărţire a materiei pe secvenţe ordonate, ea presupune, în primul rând, 
lectură. Cultivarea deprinderii de a citi trebuie să ajungă pâna intr-acolo încât lectura trebuie să ajungă 
o necesitate cotidiană, de aceea trebuie încurajat în a citi cât mai divers, în a-şi exprima opiniile. 
Eşecul în cazul literaturii înseamnă semialfabetizare, ignoranţă, căci lectura nu poate fi înlocuită nici 
de internet, nici de film, presa, radio sau televiziune. 

 De ce pledez pentru calitatea şi eficienţa orelor de limba şi literatura română şi pentru lectură? 
Tocmai pentru că nu vreau ca generaţiile următoare să fie ignorante, pentru că vreau ca tinerii de 
mâine să fie comunicativi şi înţelegători, bogaţi spiritual şi capabili să se integreze în societate. 

 
Bibliografie: 
1. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988. 
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 RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE  

 
 TILVESCU CRISTIAN 

COLEGIUL ,,GHEORGHE TATARESCU” ROVINARI 
 
 (Open Educational Resources) se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de 

tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea 
utilizatorilor, în scopuri necomerciale. 

Termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO din 2002, la care s-a analizat impactul pe care 
proiectele Open Courseware îl au asupra învațământului superior. 

Resursele educaționale deschise cuprind: 
· materiale pentru predare – învățare: proiecte deschise (open courseware și open content), 

cursuri free, directoare de obiecte de învățare (learning objects), jurnale educaționale; 
· software open source – pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea și 

accesul la resurse; includ si medii virtuale de învățare ( LMS – Learning Management Systems ), 
comunități de învățare; 

· licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, 
principii de design și bune practici, localizarea conținutului. 

Resursele educaționale deschise implică o schimbare fundamentală în procesul educațional, 
contribuind la centrarea pe elev / student. 

· (Sursa http://wiki.eanswers.com/ ) 
·  
Resursele educaționale deschise provoacă o schimbare majoră în educație. Cu ajutorul acestui 

tip de resurse trecem la un sistem de învățare în care vârsta, locul de pe glob și posibilitățile financiare 
nu mai sunt relevante pentru a avea acces la materiale educaționale, fie ele cursuri, manuale, exerciții, 
teste sau jocuri educative. Mai mult, avem acces la mai mulți profesori, la mai multe forme de 
învățământ și putem contribui efectiv la perfecționarea resurselor de învățare datorită modului liber 
în care sunt licențiate resursele educaționale. Și asta nu doar exclusiv în mediul digital sau neapărat 
având acces la Internet. 

Resursele educaționale deschise sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte 
scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri – sau cu foarte 
puține restricții – legate de drepturile de autor. Materialele pot fi cursuri, planuri de lecții, prezentări, 
cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, 
teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic 
și la care ai acces liber. 

· (Sursa: www.apti.ro ) 
  
Accesul liber la aceste resurse oferă beneficii importante pentru toți: 
· calitate sporită şi flexibilitate a resurselor educaționale; 
· aplicarea cunoştințelor într-un context mai larg; 
· libertatea de acces (de exemplu, la locul de muncă/acasă) şi oportunități sporite pentru 

învățare; 
· suport pentru abordări centrate pe elev, individualizate, nonformale; 
· finalități deschise 
· educație deschisă -Pedagogie deschisă -Evaluare deschisă -Resurse educaționale deschise 
· dezvoltarea abilităților, prin elaborarea de RED generice care pot fi reutilizate şi re-

contextualizate în diferite domenii; 
· posibilitatea de a testa materialele de curs înainte de predare şi a compara cu alte cursuri 

similare; 
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· oportunități de a se implica în inițiative RED, prin contribuție la dezvoltarea RED, testare sau 
evaluare, prin activități de marketing, acționând împreună cu alţi colegi sau individual, în calitate de 
ambasador al RED; 

· experiențe autentice de "viață reală" prin intermediul RED ce asigură legătura cu eventuali 
angajatori sau cu sectoare profesionale 

Resursele deschise sunt cele la care ai acces gratuit sau cu o taxă moderată, de oriunde din lume 
și de pe orice tip de platformă – de pe calculator, de pe tabletă sau de pe telefon. Totuși, OER nu sunt 
numai resursele digitale sau cele asociate platformelor de e-Learning. OER pot fi și resurse în format 
fizic, tipărite. 

Resursele educaţionale deschise reprezintă un subiect de interes major pentru comunitatea 
pedagogică, deoarece presupun o reducere a costurilor pentru învăţămînt şi o îmbunătăţire a 
performanţelor elevilor. Aceste resurse oferă conţinuturi în baza cărora pot fi elaborate noi generaţii 
de modele educaţionale, care vor contribui la asigurarea calităţii învăţămîntului. 
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MODALITAȚI DE REALIZARE A ACTIVITAȚILOR 

EXTRAȘCOLARE PENTRU PREȘCOLARI 
 

PROF. POPA MARIA / PROF. TIMANDI NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALA ”O. GOGA” 

 
În condițiile actuale, în care suntem nevoiți să desfășurăm activitățile didactice online, și 

activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online deci putem veni în ajutorul părinților care caută 
să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă cu recomandări și cu sugestii de activități 
interesante. Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă 
într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 
competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea 
în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele. Dacă cele 
din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.De aceea e 
important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în familie un mic pictor, 
un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. Improvizează un loc 
special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să evadeze în natură sau 
oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. Există și activități extrașcolare de 
turism virtual pentru micii exploratori, ajutându-l pe copil să-și îmbogățească cunoștințele despre 
comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații dinziua de azi sau antice. Poți alege să vizitezi 
virtual o selecție impresionantă de muzee naționale/internaționale, grădini zoologice sau botanice, 
diverse locații de interes pentru copii. Astfel se combate lenea și plictiseala cu această activitate online 
interactivă! Se pot recomanda sau organiza cursuri și ateliere de gătit, perfecte pentru perioada 
aceasta, în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor 
necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o 
ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca 
niciodată.Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca 
exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau 
atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va 
forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și lecții de nutriție, 
învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce experimentează cu 
ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să 
devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 Cursuri de improvizație pentru copii prin exerciții de vorbire în urma cărora copilul va învăța 
să rostească corect cuvintele, să țină un discurs, să scape de trac de scenă, să elimine frici interioare, 
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să devină spontan, creativ, încrezător, să îl ajute la final să facă față provocărilor mult mai bine. 
Părinții pot alege să-și înscrie copilul la cursurile de improvizație și, cine știe, poate vor învăța și ei 
lucruri noi de la el. 

 Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului pot alege cei ce vor un copil 
responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește. Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la 
nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle cât de important e ca mediul înconjurător pentru 
viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele 
turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea 
responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe 
care să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la 
vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și 
pentru adolescenți.  

Activitățile extrașcolare de balet, gimnastică sau dans fac parte tot din spectrul activităților 
sportive pe care le urmează majoritatea copiilor după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină 
tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului 
mult mai complexă.Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică 
sănătoasă de mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să 
înțeleagă ce înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai 
încrezător în potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat! Acestea sunt 
doar câteva exemple de activități extrașcolare pe care le poate urma copilul în această perioadă când 
totul s-a mutat în online.  
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PROIECTULUI EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN  

“ECOLOGIZARE, CONȘTIENTIZARE, SOCIALIZARE” 
 

 PROF. COORDONATOR: TIMOFTE DANIELA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, PIATRA NEAMȚ 

 
CUPRINS 
I.ARGUMENT 
II.DESCRIEREA PROIECTULUI 
1.Scopul proiectului 
2.Obiectivele proiectului 
3.Grupul ţintă 
4.Resursele proiectului 
5.Rezultate preconizate 
6. Riscuri estimate 
III.EVALUARE 
IV.PLANUL ACTIVITĂŢILOR 
V.ACORDUL DE PARTENERIAT 
VI.PROTOCOLUL DE COLABORARE 
Argument 
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să 

folosim aceste elemente esenţiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. 
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces 
nociv. Ocrotirea planetei este o problemă mondială şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume 
această responsabilitate. 

Omul trebuie să manifeste înţelegere pentru lumea înconjurătoare. Pentru a fi prietenul naturii 
trebuie să ai o gândire şi un comportament ecologic. Societatea trebuie să găsească măsuri de 
înlăturare a cauzelor care periclitează viaţa, de folosire raţională a resurselor globului, de înlăturarea 
a poluării. De sănătatea mediului depind viaţa omului, alimentaţia, locuinţele, cooperarea 
internaţională şi chiar pacea. 

În unitatea noastră s-au desfăşurat activităţi cu caracter educativ, ce au urmărit trezirea dorinţei 
copiilor de a cunoaşte universul lumii vii, de a forma acea atitudine ocrotitoare, de a dezvolta 
preocupări şi interese în sfera educaţiei ecologice. În vederea realizării acestor obiective am utilizat 
strategii didactice moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. 

Prin obiectivele şi activităţile propuse, acest proiect urmăreşte conştientizarea elevilor de 
responsabilităţile ce le revin, sensibilizarea şi cultivarea în conştiinţa lor a necesităţii de a lupta 
împotriva degradării mediului ambiant, de a lupta pentru puritate, candoare, frumuseţe. 

Elevii sunt puşi în situaţia de a explora realitatea, încearcă să perceapă efectele nocive ale 
poluării asupra mediului înconjurător. 

Desfăşurându-se în natura, și în mediul virtual, aceste activităţi le formează elevilor conduite 
civice, lucrand în echipă, îşi împart responsabilităţile şi timpul pentru a atinge scopul dorit. 

Ţelul proiectului este schimbarea perspectivei elevilor asupra mediului natural. 
Scopul: formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea 

mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic, prin participarea la actiuni 
de ecologizare a Parcului Național Ceahlău. 

Obiective: 
Conştientizarea rolului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu mai 

sănătos, prin participarea la ședinta de initiere în ecologizarea Parcului Național Ceahlău, ședința 
susținuta de reprezentanții Parcului; 
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 Reprezentanții Parcului Național Ceahlău cât și profesorii implicați în proiect vor informa 
elevii participanți, despre formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea 
mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic prin intermediul întalnirilor on – 
line pe platforma google classroom 

Acțiuni de ecologizare a Parcului Național Ceahlău, prin adunarea deșeurilor lăsate pe traseele 
montane, de către semenii noștri; 

Conştientizarea relaţiilor existente între un mediu sănătos şi propria noastră sănătate. 
Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele 

legate de mediu, atât în cadrul grupului de elevi direct implicați, cât şi în cadrul comunităţii locale; 
Promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în 

formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale, prin intermediul întâlnirilor on 
– line pe platforma google classroom, dintre elevii implicați în proiect, profesorii coordonatori din 
fiecare instituție de învățământ parteneră și reprezentanții parcului Național Ceahlău; 

Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare, 
între aceştia şi comunitatea locală 

Domeniul Si tipul de educaȚie în care se încadreazA: 
civic: educaȚie ecologicĂ. 
Tipul de proiect: interjudetean. 
 INSTITUȚIILE IMPLICATE: 
ȘASE UNITĂȚI ȘCOLARE DIN JUDEȚELE: NEAMȚ, SUCEAVA ȘI IAȘI 
PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU 
GRUP ȚINTĂ 
90 DE ELEVI DIN CELE ȘASE UNITĂȚI DE ÎNVĂTĂMÂNT 
RESURSELE PROIECTULUI: 
RESURSE UMANE 
-elevii de la unitățite de învățământ implicate în program; 
-părinţi; 
-profesori; 
-conducerea unităţilor implicate în proiect; 
-reprezentanţi ai Parcului național Ceahlău 
-colaboratori ocazionali; 
RESURSE FINANCIARE 
-fondurile financiare vor fi suportate de: sponsorizări din partea părinţilor; proprii - cadre 

didactice (activităţile se vor desfăşura în regim de voluntariat); 
- materialele necesare colectării deșeurilor, vor fi asigurate de Administrația Parcului Național 

Ceahlău 
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 
pe parcursul a două etape: 10-16 mai 2021 ----- 17-23 mai 2021; 
REZULTATE PRECONIZATE: 
Cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii prin 
dezvoltarea sensibilităţii elevilor faţă de mediul natural; 
Implicarea activă a elevilor, a părinţilor şi a comunităţii locale. 
Dezvoltarea capacitatii de utilizare corecta si eficienta a limbajului de specialitate ecologic, din 

sfera naturii, in situatii specifice concrete; 
Formarea și dezvoltarea personalitatii elevului, a unui comportament prietenos față de mediul 

prinacțiuni de ecologizare și protejare a naturii; 
Promovarea colectării sortăte deșeurilor în vederea valorificării materialelor reciclabile . 
RISCURI ESTIMATE 
Situația pandemică actuală; 
Conexiunea la rețeaua de internet și/sau electricitate a parților implicate 
Vreme nefavorabila derulării unor activități conform calendarului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚA 

PRIN INTERMEDIUL MEDIULUI ON-LINE 
 

AUTOR: PROF. INV. PREȘCOLAR ȚINTĂ IRINA LILIANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINEȘTI- GRĂDINIȚA CU P.N. VIȘINEȘTI 
. 
 Educaţia, prin activităţile extrașcolare, urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini și talente, prin cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe care îi pun în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Învățarea în cadrul activităților extrașcolare on-line oferă o alternativă, cât de cât optima, față de 
grupele tradiționale. Aceasta, permite o anumită flexibilitate și îl determină pe copil să fie responsabil, 
să învețe automotivația și autodisciplina, pentru a se putea obține un feedback instantaneu. Educația 
on-line este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la 
dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la grupă pentru a realiza activități în afara grădiniței, 
în timp ce mediul învățării on-line este diferit de configurația tradițională a grupei, dar nu înseamnă 
neapărat că este mai puțin eficient. Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, 
DVD-urilor și multe altele, ce ar trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Există avantaje 
și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca 
niciodată, deoarece activitățile extrașcolare încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii 
experimentează noi metode pentru a putea realiza aceste activități. Pe de o parte, tehnologia îți permite 
să experimentezi în acastă perioadă, să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine copii și părinții 
acestora, pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja 
înșelăciunea. Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în 
ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei 
copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa 
educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi 
de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul 
are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai 
uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extrașcolare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, 
devine o necesitate. 

 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Activităţile extrașcolare de masă reprezintă activităţi care cuprind 
aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai 
multe grădiniţe. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de 
grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi de recunoaştere a aptitudinilor. La copilul de 
vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma 
jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de 
vârstă şi individuale ale copilului. Activităţiile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 
extrașcolare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, cu condiția, să-i laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el 
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în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 
Bibliografie :  
Lespezeanu M. Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’ Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007. 
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SARBATORI PASCALE IN FAMILIE 

ACTIVITATE EXTRAȘCOLARA ONLINE 
 

PROF TIPI IZABELLA 
COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL, ORADEA 

 
I. TITLUL ACTIVITĂȚII: “Sărbători Pascale în familie”- prezentări PPT. 
II. DURATA ACTIVITĂȚII: 80 minute 
III.GRUPUL ȚINTĂ: elevii clasei 13M 
IV.OBIECTIVE:  
- Să se implice în activitățile Sărbătoririlor Pascale în cadrul propriei familii 
- Să manifeste interes în realizarea și prezentarea materialului 
- Să fie deschis față de prezentările obiceiurilor Pascale ale colegilor lor 
- Să realizeze o machetă și o prezentare PPT din materialele colegilor 
V.SCOPUL ACTIVITĂȚII: prezentarea tradițiilor și obiceiurilor elevilor legate de Sărbătorile 

Pascale 
VI.RESURSE UMANE: Clasa a XIII-a M 
VII.RESURSE MATERIALE: obiectele folosite în cadrul Sărbătorilor Pascale, aparat 

foto/telefon cu cameră, calculator/ telefon cu program de PPT. 
VIII.DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 
Elevii au avut de particiapt la tradițiile Pascale ale familiei lor, de ales o tradiție (de ex: masa 

de Paște, încondeierea ouălor, pregătirea cadourilor, pregătirea mesei de Paște, Slujba de Înviere) și 
prezentarea acestui obicei prin imagini sau o prezentare PPT. În cadrul activității online, fiecare elev 
prezintă obiceiul ales, prin prezentarea unor poze sau un scurt PPT. La sfârșitul activității, elevii sunt 
organizați în 4 grupe, pozele și prezentările sunt împărțite grupelor, care au de realizat un colaj video 
și tip A4, utilizând cel puțin fotografie al fiecărui elev din grupă. 

IX.REZULTATE AȘTEPTATE:  
- Formarea deprinderii de a prezenta un eveniment petrecut în cadrul familiei 
- Formarea unei atitudini pozitive față de Sărbătorile Pascale 
X.MODALITĂȚI DE EVALUAREA A ACTIVITĂȚII: 
- Observare sistematică al prezentării PPT 
- Publicarea prezentărilor/imaginilor pe situl școlii 
- Panou expozițional cu colajele obținute, în sala de clasă 
XI.REZULTATE ÎNREGISTRATE: 
- Realizarea unui colaj colectiv cu cele mai memorabile fotografii 
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 ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN PANDEMIE 

  
 PROF: TIRA ALINA 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
 Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 

ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Cursuri de improvizație pentru copii 
Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a 

improviza. Emoțiile, firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru 
care un adult nu se poate bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, ai la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, care 
te ajută să scapi de emoții și de frici. Dar n-ar fi mai bine să și previi decât să tratezi? Poți alege să îți 
înscrii copilul la cursurile de improvizație și, cine știe, poate vei învăța și tu lucruri noi de la el.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin 
exerciții de vorbire și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul 
improvizator învăță să rostească corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să 
elimine fricile interioare și, în schimb, să devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față 
facă provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau 
în orice împrejurare nouă.  

 Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru 

cercuri de ecoturism sau ecologie. 
 Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 

cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. Totodată, copilul tău își 
dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la problemele 
mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă. Acest tip de activități 
extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate pe grupuri de 
vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans 
Poate că fac parte tot din spectrul activităților sportive pe care le urmează majoritatea copiilor 

după școală. Însă ce le face speciale este că îmbină tehnica și rigoarea cu emoțiile și arta. Prin urmare, 
vorbim de o dezvoltare și o pregătire a copilului tău mult mai complexă. 

Baletul, gimnastica sau dansul modern ajută copilul să rămână într-o formă fizică sănătoasă de 
mic, să crească armonios, să învețe importanța disciplinei și a perseverenței și să înțeleagă ce 
înseamnă o competiție. În același timp, se va distra și se va simți tot mai liber și mai încrezător în 
potențialul său. Și, cine știe, poate va aduce acasă și un trofeu binemeritat!  

 Ce vei alege, pentru a îl ajuta pe copilul tău să se dezvolte și în această perioadă de izolare? 
Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 

urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online. Pentru că știm că este o perioadă 

995



temporară, am inclus și câteva cursuri care nu pot fi adaptate la noul normal și care urmează să fie 
descoperite sau redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea 
tuturor cursurilor pentru copii. 

 Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru 
copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va 
afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de 
alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 
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 ÎNVAȚAREA ONLINE- O NOUA PROVOCARE PENTRU ELEVI ȘI 

PROFESORI 
 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR TIRIM RODICA,  
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI 

 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 
intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, 
aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile 
metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse 
educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 
motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 
învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut 
de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Mai plăcut decât predarea clasică 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa 
acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau 
Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de 
gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau 
Matematică. 

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 
 Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 
 Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad 
eu invatarea prin internet. 

 Avantaje: 
1. distribuirea rapida a materialelor didactice 
 Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile 

pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si 
nimeni nu va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
 Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 
3. existenta continuturilor multimedia 
 Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat invatarea. 
4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
 Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat 
si reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultati. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
 Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod 

individual sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 
6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
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 Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De 
asemenea, ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 
colegi. Astfel exista si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

 Limite și dificultăți / Dezavantaje 
1. dificultati in utilizarea tehnologiei 
 Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe 

ori sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor 
proiecte sau teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si 
lipsa de motivatie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. lisa comunicarii reale/ fizice 
 Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc 

nu mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces 
ne robotizeaza! 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 AUTOR: ȚIRȚIU GABRIELA 

 PROF. ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SACADAT  
 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

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

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

Identificarea de noi interese este importantă pentru dezvoltarea viitoare a copiilor permițându-
le acestora să găsească domenii de care sunt pasionați. Pe lângă cunoștințele și competențele pe care 
la obțin în mod normal prin participarea la cursuri în timpul programului normal al școlii copiii pot 
să beneficieze de învățarea unui instrument, de a juca un sport sau de a juca într-o piesă de teatru. 
Succesul în urma implicării în activități extrașcolare care îi pasionează pot ajuta la crearea respectului 
de sine și a încrederii copilului. 

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

 Din anul școlar 2019 /2020 oferta activităților extrașcolare a devenit mai bogată datorită 
internetului si a multitudinii de activități extrașcolare online. Azi putem vizita cele mai faimoase 
muzee din lume(Muzeul Dali) și din țară (Muzeul Antipa), putem viziona o piesă de teatru live, citi 
o carte, putem asculta un concert de muzică clasică live.  

Activitățile extrașcolare online sunt clar o altă posibilitate de a cunoaște lumea, de a călători, 
de a comunica, de a ajunge la informații și în locuri la care poate doar visam altă dată, au adus o altă 
abordare a cunoașterii și a experienței personale. 

 
Resurse internet: 
diversificare.ro 
copilcreativ.ro 
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http://www.scoalaintuitext.ro/blog/ce-nu-stiai-despre-invatarea-prin-joaca/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html


 
 PROIECT EDUCAȚIONAL ”UNDE? CAND? DE CE?” 

DESFAȘURAT ONLINE, IN PARTENERIAT CU PARINȚII- 
 

PROF.PSIHOPEDAGOG TIRZIU CLAUDIA 
C.S.E.I. ”PRIMAVARA” REȘIȚA 

 
Pornind de la aserțiunea d-nei prof. Ecaterina Vrășmaș, în cartea domniei sale ” Educația 

timpurie”, cum că, orientarea către -educația pentru toți- are în vedere ”respectul valorilor individuale 
umane, dar și nevoia de a planifica un acces neîngrădit, tuturor, către valorile educației”, nu putem să 
exceptăm de la regulă eșantionul copiilor cu dizabilități, condamnați – prin natura întâmplării- la o 
luptă permanentă cu viața, luptă în care misia noastră, a dascălilor, constă tocmai în a-i ajuta să-și 
construiască personalitatea și șansele către devenire încă de la vârste foarte fragede. Cu cât intervenția 
educațional-terapeutică începe mai devreme, cu atât mai conturate devin perspectivele de integrare 
ale acestora dacă și înțelegem psihologia dezvoltării ca pe sistemul de referință fundamental la care 
trebuie să ne raportăm. Modurile în care copilul învață, conform teoriei inteligențelor multiple 
stipulate de Gardner, constituie cheia cu care noi putem ajunge cel mai repede la rezultate măsurabile, 
alegerea strategiilor aparținând de potențialul de orientare al dascălului către cele mai eficiente 
metode de rezolvare a problemelor identificate. 

Luând în considerare vârsta copiilor și nivelul de dezvoltare grav afectat de designul patologic 
diagnosticat, echipa de proiect și-a propus ” instrumentarea” copiilor prin ”alfabetizarea intelectului” 
pornind de la decodificarea primelor concepte de orientare în spațiu și timp, până la formarea 
aptitudinilor de școlarizare, prevalând tulburările instrumentale care amenință debutul școlar. 

 Proiectul se adresează copiilor cu dizabilități severe din CSEI ”Primăvara” Reșița, din 
perspectiva reglării și recuperării psihomotrice a acestora, prin alte tipuri de activități decât cele 
curriculare. Astfel grupul țintă este format din 25 preșcolari lipsiți de autonomie în învățare și/sau 
motorie, dependenți de sprijinul adulților, cu un retard sever cognitiv și nivel scăzut al deprinderilor 
de orice tip.  

Promotorii proiectului și-au propus modelarea personalității acestor copii, prin formarea de 
comportamente comunicaționale și acționale, care să conducă la creșterea gradului de autonomie 
școlară. 

Obiectivele principale stabilite, vizează dezvoltarea proceselor psihice, cognitive și reglatorii, 
prin care copiii își dezvoltă capacitățile intelectuale, motivația pentru activitate, atenția voluntară, 
memoria, gândirea și limbajul.  

Finalitățile de proiect vizează creșterea gradului de autonomie motrică și intelectuală, a 
capacităților de adaptare școlară și socială, formarea imaginii și respectului de sine. 

Urmare a implementării proiectului, sunt așteptate câteva rezultate: 
-capacități crescute de receptare a mesajelor/instrucțiunilor emise  
-capacități de orientare și structurare spațio-temporală îmbunătățite  
 - conexiuni logice acționale formate în raport de codul de conduită motrică  
 - nivel crescut de concentrare a atenției  
 - nivel crescut al motivației în dedepășirea obstacolelor  
 - lateralitate și autocontrol instalat  
Jocurile – exercițiu preconizate și desfășurate în parteneriat cu părinții copiilor, au un rol 

principal în fixarea lateralității, orientarea spațială, capacităților de coordonare oculomotorii și nu în 
ultimul rând în dezvoltarea limbajului receptiv, pentru înțelegerea semnificației comenzilor și 
decodificarea conceptelor. Dintre acestea putem exemplifica:  

 1.”Castane plimbărețe”- jocuri exercițiu de îndemânare, manipulare și transport de obiecte 
 2.”Pahare buclucașe”- jocuri ecxercițiu de descoperire, identificare și exersarea prehensiunii 

digitale 
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 3.” Hai să ne distrăm un pic!”- jocuri exercițiu de coordonare, controlul atenției și echilibru 
static 

 4.”Direcție și sens”- jocuri ex. pentru dezvoltarea lateralității ( stânga-dreapta) și a sensului de 
deplasare ( înainte-înapoi/ în față/în spate) 

 5.”Deplasare pe culoare”- jocuri exercițiu de orientare, după model, în funcție de codul de 
culoare 

 6.” Încotro te duce săgeata?”- jocuri exercițiu de decodare a sensului, asociere și stimularea 
atenției voluntare 

 7. ”Depășește obstacolele!”- jocuri exerițiu pentru dezvoltarea coordonării, echilibrului și 
controlului trunchiului  

 
Dat fiind contextul de desfășurare al proiectului – exclusiv online- parteneriatul cu părintele 

este de importanță majoră. În acest sens, părintele are o serie de responsabilități: 
- fiecare partener adult din grupul țintă va recepta, descărca și elabora instrumentele, cu 

ajutorul cărora vor fi organizate jocurile pentru copii, conform înregistrărilor audio-video 
demonstrative primite 

- fiecare partener adult din familie va implementa jocurile propuse spre desfășurare pentru 
toate lunile în curs din cadrul proiectului, conform graficului stabilit 

- fiecare părinte-partener implicat în proiect va organiza, la domiciliu, activitățile de proiect 
propriuzise și va înregistra secvențe din timpul derulării jocurilor 

- fiecare copil participant, component al grupului țintă, va desfășura activitățile de proiect sub 
directa coordonare a membrilor de familie 

- fiecare părinte-partener va transmite feedbakc-urile înregistrate, după fiecare activitate 
desfășurată, responsabilului de grup 

 Comisia de monitorizare și evaluare a proiectului va structura portofoliul proiectului și va 
elabora o sinteză a feedbakc-urilor înregistrate pe tot parcursul proiectului, prezentată sub forma unui 
film ce poate fi asumat ca exemplu de bune practici la nivel instituțional. 

Fiecare părinte-partener va viziona și analiza împreună cu copilul, materialul de prezentare al 
derulării proiectului, primit de la comisia de monitorizare și evaluare a proiectului, valorizând 
participarea propriului copil și recompensându-l cu o diplomă de participare. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

  
 NUMELE ȘI PRENUMELE: ȚOABA ANGELICA 

INSTITUȚIA: GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 
CONSTANȚA 

 
 Activităţile extraşcolare sunt acele activităţi planificate, organizate şi desfăşurate de educatoare 

în afara sălii de grupă. An de an, pe lângă celelalte planificări calendaristice, semestriale, pe proiecte 
tematice, planificăm şi aceste tipuri de activităţi extraşcolare, care, de regulă, cuprind experiențe 
educaționale ce se pot realiza prin: drumeţii, vizite la muzee, la bibliotecă, la teatrul de păpuşi, la 
fermă, la piaţa de legume, la brutărie, dar şi activităţi la nivel de festivaluri, concursuri, întreceri 
sportive, desene pe asphalt etc. 

 Activităţile extraşcolare sunt o provocare, încă de la vârsta preşcolarităţii. Suntem, an de an, 
puşi în situaţii cât mai provocatoare, în selectarea activităţilor extraşcolare în funcţie de obiectivele 
propuse, pentru fiecare an şi după nivelul de dezvoltare al grupei. Ţinem cont de mai mulţi factori 
care ar putea influenţa desfăşurarea activităţilor, cum ar fi: starea vremii, mijlocul de transport, 
sprijinul financiar de care am avea nevoie pentru a desfăşura aceste activităţi şi, nu în ultimul rând, 
posibilitatea copilului de a se deplasa. Toate aceste impedimente sunt depăşite cu eforturi şi multă 
implicare, reușind să desfăşurăm acţiuni de succes, în urma cărora copiii rămân impresionați pozitiv, 
pentru o lungă perioadă de timp. 

 În toate aceste activităţi, urmărim să primeze interesul copiilor, să le putem satisface nevoile 
şi motivaţiile, să le dezvoltăm bagajul de cunoştinţe, spiritul ludic, cel de interpretare, artistic, să le 
cultivăm dragostea de istorie şi cultură românească şi, nu în ultimul rând, de conservare şi ocrotire a 
naturii. 

 Prin activităţile extraşcolare reuşim, de cele mai multe ori, să dezvoltăm spiritul artistic al 
copiilor, cel de interacţiune şi interactivitate – copilul se simte valoros şi vrea să dea tot ce-i mai bun 
– la serbare şcolară, la concursuri locale, judeţene, naţionale – doreşte să fie cunoscut şi recompensat 
pentru munca depusă, cel mai adesea prin aplauze, diplome, medalii, premii, cât şi dulciuri. 

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

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, el simţindu-se 
valoros, important, cu potenţial creativ şi inerpretativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă. 

Prin tot ceea ce facem prin aceste tipuri de activităţi, punem în valoare capacităţile copilului, 
deprinderile şi abilităţile lui şi scoatem în evidenţă dorinţa lui de implicare şi în afara spaţiului 
instituţional. Numai aşa vor fi depăşite stările emoţionale negative, vor fi consolidate relaţiile 
interumane şi vor fi capabili să muncească în beneficiul echipei, comunității, societății. 

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

 Pe parcursul ultimilor ani în grădinița noastră s-au desfășurat numeroase proiecte și programe, 
activități extracurriculare, însă o dată cu apariția pandemiei de Covid-19, o mare parte din aceste 
proiecte au fost anulate/ reprogramate sau desfășurate în mediul online/ la distanță. 

 La începutul perioadei de pandemie s-a pierdut o perioadă scurtă contactul cu comunitatea 
locală și cu alte instituții partenere în proiecte educaționale, apoi aceste activități extracurriculare s-
au reluat, desfășurându-se într-o proporție mai mică în mediul online. 
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 Dintre activitățile extrașcolare derulate online la grupa noastră amintim: 
- Concursul de creație plastică dedicate zilei de 8 Martie,, Mama, o floare în inima mea!,, - 

online pe aplicația Zoom 
- Concursul,,Micii olimpici,, - ( online) 
- Festivalul Județean de limba engleză,, We are the best!,, - online pe Facebook 
- Concursuri de creație plastică la care am trimis lucrările realizate de copii online (Facebook 

/ WhatApp/ E-mail) 
- Concursul artistico-plastic ,,La mulți ani România!,, - ( filmuleț online) 
- Șezătoare online pentru confecționare de globulețe ,,Globulețul meu în brăduțul de Crăciun,, 

(pe Meet) 
- Excursii virtuale la diferite muzee din țară și străinătate – ( pe aplicația Google Meet) 
 În derularea acestor activități extrașcolare un sprijin foarte importat l-au avut părinții, bunicii, 

frații mai mari ai preșcolarilor care i-au supravegheat și i-au coordonat în noua experiență de învățare 
din care s-au câștigat anumite aspecte care merită explorate/ păstrate în perioada următoare. 

 Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare(atât fizic cât și online/ la distanță) munca noastră devine un pic mai uşoară 
deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm. Menirea 
noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi 
de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi 
prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 Ciubuc Iuliana, Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110;a 
 Mangri, F., Elisei, E., Dorobeti, T., Bucovală, G., Experienţe didactice şi pedagogice de 

success, Poarta Albă, 2010; 
 Dumitru, G., Novac, C., Mitrache, A., Ilie, V., Didactica activităţii instructiv-educative 

pentru învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova. 
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ȘCOALA ONLINE-ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI 

 
DIANA TOADER,  

COLEGIUL ECONOMIC MIHAIL KOGALNICEANU, FOCȘANI 
 
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-
față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 
Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: 
comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 
învățare. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente are însă și limite în relaționarea cadru 
didactic – elev, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a 
activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care cadrele 
didactice în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare 
elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând 
astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și 
elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior 
activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată 
cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o 
clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de 
streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate 
acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de 
parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că 
poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control 
real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. 
Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale 
sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 
banda limitata sau de trafic încărcat. 

Un element interesant reliefat de investigație este acela că profesorii apreciază monitorizarea 
învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, 
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e 
nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de 
sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată de cadrele didactice de 
la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru profesorii din 
învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să fie un 
impediment mai mult în învățământul secundar. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, putem semnala: lipsa 
instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 
platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 
activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor 
potrivite pentru predare-învățareevaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse 
digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar 
pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Pe de o parte avem identificate probleme de natură profesională, mai exact carențe sau chiar 
lipsa competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare curriculară 
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pentru mediul online, managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării activităților 
didactice în mediul online. Aceste inabilități își au corespondentul în gap-uri corelate în formarea 
inițială și, mai ales, continuă a cadrelor didactice. Pe de altă parte sunt aspectele de natură tehnică, 
reliefând astfel situația particulară a învățământului românesc. Lipsa dotărilor tehnice performante, 
complicațiile generate de necesitatea instalării, mentenanței, setării și managementului platformei, 
lipsa unor instrumente tehnologice necesare în managementul real al clasei, în obținerea feedbackului 
real sunt doar câteva elemente precizate de către profesorii chestionați. Din păcate nici cele mai 
sofisticate și mai performante platforme educaționale online nu sunt ideale, astfel încât să asigure 
condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor putea niciodată înlocui clasa reală, pot cel 
mult completa. Pot fi complementare, niciodată alternative. În cazul dificultăților tehnice, acestea 
sunt semnificativ mai mari în școlile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul urban mic sau 
urban mare. În cazul accesului limitat la internet și a lipsei unui computer suficient de performant, 
diferențele sunt semnificative între toate cele trei categoriile supuse analizei, aceste impedimente fiind 
semnificativ mai prezente în mediul rural comparativ cu urban . 

La o privire de ansamblu, platformele specializate de elearning sunt în realitate o opțiune mai 
puțin atractivă pentru cadrele didactice: abilități tehnice mai puțin definite la nivelul utilizatorilor, 
infrastructură informatică cu probleme, costuri de utilizare, lipsa suportului tehnic sau pedagogic. La 
acestea se adaugă un element foarte important, care determină, în ultimă instanță, calitatea situației 
de învățare: exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru proiectarea și desfășurarea unor activități 
didactice complexe, relevante, semnificative, integrate în parcursul de învățare de lungă durată. Notă 
disparată face platforma eTwinning, promovată constant de Comisia Europeană în ultimii 12 ani, în 
care cadrele didactice din mediul rural și din urban mic au găsit un instrument pentru a deschide 
curriculumul către nonformal, către transdisciplinar și interdisciplinar, către activități colaborative la 
distanță cu elevi și profesori din alte țări, în condițiile în care au mai puține oportunități 
„convenționale” de acest fel față de colegii lor din orașele mari. De asemenea, teme privind 
eTwinning sunt incluse în unele parcursuri de formare inițială prin DPPD-uri – disciplina Instruire 
asistată de calculator – astfel încât mulți profesori tineri sunt deja familiarizați, în comparație cu 
colegii lor cu experiență la catedră. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 
Facebook messenger etc. 

 • apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; 
• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații 

și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps etc. 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 
La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, 

Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte 
colaborative complexe. 
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ROLUL SECRETARIATULUI IN VIATA ELEVULUI DE ASTAZI 

 
SECRETAR, TOADER RODICA 

 
Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 

în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 
mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 
de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 
comunicarea și creativitatea. 

In actuala revolutie tehnico-stiintifica informatica, telecomunicatiile, producerea si 
comunicarea informatiei au devenit prioritati incontestabile dar cu largi aplicatii in viata stiintifica, 
economica si sociala. In acest context a aparut o disciplina relativ recenta: birotica – termenul fiind 
introdus in limbajul cotidian in jurul anului 1976. Birotica vizeaza automatizarea activitatilor 
administrative si de birou depasind cadrul tehnic al proceselor administrative. Birotica este un nou 
mod de utilizare a calculatoarelor electronice si a devenit posibila o data cu raspandirea pe scara larga 
a microcalculatoarelor care au patruns in orice birou si in orice secretariat al unei organizatii sau 
institutii sporind considerabil productivitatea si calitatea muncii administrative. Birotica s-a nascut 
din necesitatea integrarii mijloacelor si tehnicilor muncii administrative si de birou cu tehnicile de 
comunicatie si de prelucrare automata a datelor, urmarind cresterea performantei si calitatii muncii 
de secretariat si de birou in toate domeniile de activitate. Pe de alta parte biroul in general, 
secretariatul in special a devenit unul dintre cele mai importante locuri de munca in societatea 
contemporana; secretariatul a capatat functii si roluri multiple si complexe comparativ cu deceniile 
anterioare. Aceste transformari sunt valabile si in cazul societatii romanesti. Principalele functii care 
revin secretariatului in prezent sunt urmatoarele: prelucrarea informatiilor, documentarea, functia de 
reprezentare, functia de filtru si legatura pentru solicitari de contacte cu conducerea, functia de 
asistare directa a managementului. Dupa cum se poate observa in activitatea de secretariat si in aceea 
a secretarelor (asistent manager) predomina procesele informationale si decizionale, informatia 
oferind suportul pentru decizia manageriala, iar comunicarea de informatii si de decizii ocupand o 
pondere importanta intr-o organizatie. In literatura de specialitate, secretariatul este definit ca un 
nucleu cu activitati, atributii si sarcini individuale complexe. In zilele noastre activitatea de secretariat 
presupune un complex de activitati si tehnici de lucru specifice (activitati de documentare, 
corespondenta, protocol, arhivare de documente s.a.). Astfel acesta furnizeaza notiuni teoretice 
referitoare la: conceptul de birotica, managementul si marketingul, intr-o organizatie, notiuni de drept 
administrativ si comercial. Totodata lucrarea cuprinde, in cea mai mare parte, notiuni practice legate 
de activitatea de secretariat: tehnici de secretariat, functiile secretariatului modern, organizarea si 
prelucrarea arhivei contemporane, elemente de protocol, norme romanesti de drept administrativ si 
comercial. Am considerat util sa furnizam celor interesati atat notiuni teoretice cat si practice, 
deoarece in prezent nu exista in Romania o astfel de lucrare, respectiv un Manual de secretariat si 
asistenta manageriala adaptat la realitatile romanesti.  

O abordare evolutiva a meseriei de secretar nu se poate realiza decat in contextul evolutiei 
istorice a managementului si a mijloacelor de comunicatie. Inca din fazele de inceput, in practicarea 
acestei meserii, descoperim trei coordonate esentiale care i-au marcat functionarea pana astazi: 

ˇ meseria de secretar a aparut si a functionat intotdeauna pe langa factorii de decizie ai vietii 
economico- sociale; 

ˇ tratarea informatiei scrise, a stat la baza acestei activitati si,  
ˇ confidentialitatea, a constituit o cerinta esentiala sub aspect deontologic. 
Coordonata confidentialitatii este sugerata chiar de termenul „secretar”(a), provenind din 

latinescul „secretum” (secret, taina) si desemnand o persoana care stie si pastreaza secrete. Sub aspect 
practic, meseria de secretar preceda – in timp istoric, aparitia denumirii sale. Daca tinem cont de 
faptul ca primele forme ale scrierii au aparut din necesitatile administratiei de stat de a emite 
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dispozitii, de a da ordine si a administra bunuri, putem lega aparitia acestei meserii de casta scribilor, 
secretarii autoritatilor, considerati a constitui prima celula a birocratiei, in Orientul antic. 

In tarile occidentale se experimenteaza si testeaza pentru viitor, secretariate pe domenii, echipe 
de secretariat pentru prestari de servicii birotice sau pentru lucru la distanta. 

Literatura de specialitate, privind managementul competitiv, considera ca utilizarea eficace a 
secretariatului, constituie o modalitate esentiala de amplificare a eficacitatii muncii manageriale. Un 
secretariat bine organizat si competent potenteaza munca managerului prin mai multe elemente: 

ˇ degreveaza managerul de o serie de actiuni de rutina, pur administrative, contribuind, astfel, 
la utilizarea rationala a timpului de lucru de care el dispune; 

ˇ creeaza conditiile preliminare pentru realizarea de catre manager a unor contacte operative si 
eficiente cu persoane din interiorul si exteriorul organizatiei; 

ˇ asigura vehicularea corespunzatoare a informatiilor la nivelul conducerii firmei, cu deosebire 
in perimetrul esalonului superior al acesteia; 

ˇ contribuie decisiv la organizarea rationala a activitatii managerilor de nivel superior din cadrul 
firmei (directori generali, directori executivi). 

Aceste elemente stau la baza principalelor functii ce revin secretariatului: 
ˇ Functia de tratare a informatiilor; 
ˇ Functia de documentare;  
ˇ Functia de „filtru” si legatura in contactele conducerii; 
ˇ Functia de asistare directa a managerului; 
ˇ Functia de reprezentare. 
Activitatea de secretariat se exercita in toate sistemele economico-sociale, inclusiv in firme, 

indiferent domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe langa de 
un post de conducere, secretariatul efectueaza lucrari de natura administrativa, de rutina, pentru 
degrevarea titularului functiei in cauza. In echipa manager-secretara, o sarcina unica este finalizata 
prin contributia celor doua persoane. Astfel, managerul concepe un document, sau aplica o rezolutie 
pe o cerere. Secretariatul va prelua, in continuare, toate operatiunile ce tin de redactarea, stilizarea, 
distribuirea sau memorarea informatiilor prelucrate. Complexitatea procesului de munca, variaza in 
functie de dimensiunea si complexitatea structurii organizatorice, de stilul de management, de dotarea 
tehnica si nivelul de pregatire al secretariatului. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE IN ONLINE 

 
PROF. TOADER VIRGINICA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GURA CALIȚEI 
 
 Activitățile copiilor au fost afectate în foarte mare măsură de limitările impuse odată cu debutul 

pandemiei în martie 2020. Mutarea activităților educaționale în online a reprezentat o provocare atât 
pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți. 

 Din cauza practicii insuficiente sau inexistente în online, persoanele implicate în demersul 
didactic (profesori, elevi, părinți) au întâmpinat probleme în a comunica în timp real. 

Cele care au avut de suferit cel mai mult au fost activitățile extrașcolare, chiar dacă acestea sunt 
complementare orelor clasice de predare - învățare-evaluare, iar copiii au nevoie de ele pentru a-i 
menține curioși și activi, pentru a le dezvolta abilități și talente neștiute. 

 Dintre activitățile extracurriculare desfășurate în mediul online, la care pot participa elevii, fac 
parte: activitățile tehnico-științifice, atelierele creative de arte frumoase, turism virtual, cursuri de 
limbi străine, ateliere de gătit, cursuri de robotică, ecoturism și protecția mediului, cursuri de 
improvizație, etc. 

Foarte multe muzee naționale și din străinătate “și-au deschis porțile” în această perioadă. 
O activitate extrașcolară derulată pe perioada pandemiei a fost turismul virtual. Împreună cu 

elevii clasei a VII-a am vizitat două obiective culturale importante, Palatul Belvedere din Viena și 
Muzeul de Artă din Craiova. În cadrul primului obiectiv am vizionat camerele și galeriile muzeului, 
am admirat arhitectura palatului. Cu această ocazie am analizat și celebra pictură a lui Gustav Klimt, 
Sărutul.  

Tabloul este considerat un simbol al capitalei austriece și este una dintre cele mai cunoscute 
lucrări ale pictorului.  

Muzeul de Artă din Craiova ne-a încântat cu sculptura în piatră de Marna a lui Constantin 
Brâncuși, Sărutul.  

Elevii s-au familiarizat astfel cu diversele moduri prin care artiștii pot transmite același 
sentiment, iubirea. Această activitate extrașcolară m-a ajutat în abordarea operei lirice. 

 Consider că activitățile de acest gen constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. TOD ADRIANA SIMONA 

GRADINIȚA P.P. PALATUL FERMECAT, ARAD 
 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Ele ajută 

la dezvoltarea gândirii, creativității și imaginației copilului. În afara cadrului formal al școlii elevii 
sunt mai relaxați, mai deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe practice, 
noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

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

Activitățile extrașcolare pot fi fizice (participarea directa a mai multor elevi la diverse activități, 
excursii, concursuri, jocuri, etc) sau online (participarea individuală prin intermediul unu dispozitiv 
(calculator, telefon, tabletă) conectat la internet. 

Mai jos voi reda câteva exemple de activități extrașcolare online: 
Cursuri de programare sau grafic design. Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea 

de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să 
găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, 
mai încrezător în propriile idei și mai creativ. Dacă dorește să-și unească talentul creativ cu cel tehnic, 
fiind fascinat de cele două lumi, copilul poate dezvolta fără niciun impediment competențele necesare 
unui graphic designer urmărind pe internet tutoriale de grafică. 

Activități extrașcolare de turism virtual. Pentru a ajuta pe elev să-și îmbogățească 
cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele 
antice, există posibilitatea să viziteze virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care 
“și-au deschis porțile” în această perioadă, online. Sau să descopere diverse zone geografice, orașe, 
așezări prin programul Google Earth și altele asemănătoare. 

Activități și cursuri în diverse limbi străine. Pentru a-și dezvolta vocabularul, gândirea, 
cultura, elevul poate învăța de pe internet sau aplicații, o limbă străină. Peste câțiva ani, va avea mai 
multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori de a se angaja la jobul mult 
visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai mult decât atât, își dezvoltă o 
minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate duce departe, acolo unde își 
dorește. 

Diverse cursuri online: de gătit, de artizanat, de olărit, de împletit, de pictură, de muzică, de 
confecționat diverse obiecte, etc. Este important ca elevul să fie îndrumat spre ce îi place, spre ce are 
atracție, pentru că astfel va evolua mai ușor și se va dezvolta armonios. Nu e bine să fie obligat sau 
condiționat să urmeze un anumit curs sau să practice o anumită activitate împotriva voinței lui pentru 
că nu va avea rezultate. Există o paletă largă de activități și cursuri, și poate încerca în paralel câteva 
până își dă seama de care e atras mai mult și are abilități. Părinții și dascălii au datoria să îi îndrume 
și să îi susțină pe copii în proiectele în care aceștia decid să se implice, pentru a îi ajuta să cultive 
încrederea în sine, dezvoltarea mentală și fizică.  
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE PAȘTI ÎN MUNŢII APUSENI 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. TODORUŢ CLAUDIA MIHAELA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT 

JUDEŢUL ALBA  
 
 Obiceiurile de Paști nu diferă mult de la o zonă a lumii la alta, ci ţin mult de obiceiul 

gastronomic. Precum bine se ştie, postul este reţinerea totală sau parţială de la anumite alimente şi 
băuturi, pe un timp mai lung sau mai scurt în scop religios.Paştele este cea mai importantă sărbătoare 
creştină a anului .De Paşti se sărbătoreşte Învierea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu .Sărbătoarea Paştelui 
poate fi asociată şi cu primăvara, retrezirea naturii la viaţă simbolizează noua viaţă e care creştinii au 
câştigat-o prin răstignirea şi învierea lui Iisus. 

 Odată cu prinsul Postului de Paști majoritatea locuitorilor din Munţii Apuseni renunţă la 
măncarea de dulce, pun cratiţele în care găteau această mâncare în pod şi coboară cratiţe în care se 
găteşte doar mâncare de post, acela este considerat un post adevărat. 

 Floriile deschid pentru toţi românii ortodocşi ciclul sărbătrilor pascale care se încheie odată cu 
Înălţarea lui Iisus (la 40 de zile de la Sărbătoarea Paştelui). În ajunul de Florii toţi credincioşii adună 
un bucheţel de mâţişoare pentru a le duce in duminica Floriilor la biserică pentru a sfinţi aceste 
crenguţe pe care le aduc inapoi în gospodărie şi le folosesc pentru a fi feriţi de diverse 
pericole.Credinţa spune că acest ritual îi apără de boli, de fenomene ale naturii primejdioase. 

Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte ,,Săptămâna Patimilor,,şi începe în duminica 
Floriilor, duminică în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim.În această săptămână multe 
biserici se ţin slujbe religioase în fiecare seară, slujbe numite ,,Denie,,. 

 Deniile sunt unele din cele mai profunde, frumoase şi înălţătoare slujbe creştine.Ele se ţin în 
Postul Mare al Paştelui, ele au apărut odată cu creştinismul . 

 În Joia Mare, numită şi Joia Patimilor este rânduită la biserica Denia celor 12 Evanghelii, 
oameni se grăbesc să îşi termine activitatea rin gospodării ca pe urmă seara să poată participa la 
această slujba, astfel simţi cu adevîrat sosirea sărbătorilor pascale. 

 În Vinerea Mare (Prohodul), se mai numeşte şi Vinerea Patimilor, se ţine de obicei post negru, 
astfel cel care face acest lucru va fi ferit de toate bolile, va fi sănătos şi ăi va merge bine tot anul, va 
fi ajutat la necazuri şi nevoi.Vinerea Mare este zi de doliu a creştinătăţii, atunci a fost răstâgnit 
Mântuitorul.În Vinerea Mare în toate gospodăriile din Munţii Apuseni, gospodinele vopsesc ouăle, 
ele fiind alese cele mai proaspăte de găină şi raţă, care simbolizează Învierea, mormântul purtător de 
viaţă a lui Iisus, care sa deschis la Învierea sa din morţi. Materialele folosite la încondeiere sunt:ouă 
de găină-raţă, coji de ceapă roşie, diferite modele de fire de iarbă care se vor pune pe ouă. 

 În Sâmbăta Mare spre Duminica Învierii toată lumea merge la biserică, pentru a asista la 
Învierea Domnului Iisus Hristos, pentru a lua lumină ca să o ducă la cimitir morţilor din familie, dar 
şi acasă pentru a avea lumină în viaţă şi în suflet, pentru a lua Sfintele Paşti . 

De Înviere, pe dealuri şi pe coline, se aud puşcături puternice, acest lucru fiind făcut de către 
flăcăii din sat pentru a înlătura spiritele rele . 

 În această săptămâna mare, tradiţia este ca toate gospodinele să facă curăţenie generală în casă, 
în curte şi grădini, simbol al renaşterii. 

 Duminica Învierii din morţi este praznicul, praznicilor drept în care creştinii după 40 de zile 
până la Înălţarea Domnului se salută cu ,,Hristos a Înviat !, răspunsul fiind,,Adevărat că a Înviat!,,.În 
Duminica Învierii obiceiul este ca toată lumea să poarte haine noi, semnificaţie a primenirii sufletului 
şi trupului .Tot acum vine şi iepuraşul mult aşteptat de copii, simbol al fertilităţii!Este duminica 
reconcilierii şi a împăcării. 
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 ŞI PAŞTELE A FOST… ALTFEL 

 
PROF. ȚOGOE PETRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACAD. MARIN VOICULESCU” 
LOC. GIURGIU, JUD. GIURGIU 

 
Se ştie că educaţia de calitate dintr-o şcoală depinde de efortul colectiv al cadrelor didactice, al 

elevilor şi al părinţilor. Cu cât colaborarea dintre aceştia este mai bună, cu atât randamentul şcolar 
creşte. Acest parteneriat şcoală – familie nu se referă doar la activităţile şcolare, ci şi la cele 
extraşcolare, care dau şansa elevilor mai timizi sau cu unele nevoi speciale să se facă remarcaţi. 
Responsabilitatea reuşitei şcolare este în mâinile noastre, de aceea trebuie să profităm de orice tip de 
activitate care poate contribui la dezvoltarea competenţelor pe nivel de ciclu de învăţământ. Efortul 
individual trebuie corelat cu cel colectiv, deoarece este adevărat că trebuie să încurajăm şi să susţinem 
vârfurile, dar nu trebuie să îi uităm pe cei care au mai mare nevoie de noi, că trebuie să urmărim 
progresul, că trebuie să pornim de la realitatea înconjurătoare, de la competenţele fiecărui elev, pentru 
a reuşi ceea ce ne-am propus.  

Activităţile extraşcolare au o deosebită influenţă pozitivă, formativă, au la bază o multitudine 
de tipuri de activităţi: concursuri, activităţi turistice, parteneriate, proiecte, ateliere de creaţie, 
spectacole, serbări şcolare, dans etc. Toate acestea dau o alternativă practică, creativă şi eficientă de 
a petrece timpul liber, mai ales în situaţia actuală. Aceste activităţi trebuie alese cu grijă, deoarece ele 
reprezintă o componentă educaţională valoroasă, ce promovează un comportament moral pozitiv, prin 
combaterea discriminării, prin acordarea de şanse egale tuturor participanţilor. O educaţie de calitate 
trebuie să asigure pentru fiecare elev cele mai bune condiţii de învăţare şi dezvoltare, atât în activitatea 
desfăşurată fizic, cât şi în online. Activităţile în mediul online presupun o pregătire specială, atât din 
perspectiva adaptării şi gestionării conţinuturilor, cât şi din perspectiva pregătirii resursei umane, 
elevi şi profesori, pentru o astfel de activitate şi a resurselor materiale de care beneficiază fiecare 
participant. 

Mă voi opri cu precădere la proiectele educaţionale, proiecte care au adus laolaltă cadre 
didactice, elevi, părinţi, membri ai comunităţii locale. Activităţile extraşcolare din cadrul proiectelor 
au contribuit la o bună imagine a şcolii, la o bună colaborare cu şcoli din oraş, din ţară, dar şi la nivel 
internaţional. Prin publicarea reuşitelor, cu ajutorul unei platforme, a unui site, a unei pagini a 
proiectului, putem promova exemplele de bune practici. Dacă până acum eram timizi în postările 
online şi ne mulţumeam cu publicarea unor articole în diverse reviste, acum online-ul a devenit 
prioritar, i-am descoperit partea „prietenoasă”, am învăţat să o ocolim pe cea „mai puţin prietenoasă”, 
uneori chiar nocivă. 

Trebuie să educăm spiritul creativ prin toate tipurile de activităţi, fie fizice, fie online, fie în 
domeniul artistic sau literar, să evităm criticile care îi inhibă pe elevi, să stimulăm potenţialul creativ, 
ingeniozitatea, curiozitatea, fără a avea atitudini autoritare, din contră, să îi încurajăm pe elevi să ia 
decizii singuri, să stimulăm încrederea în sine a acestora, să comunice liber, explicându-le că „în artă 
nu există nu e bine”. Aşa i-am învăţat pe elevi că pot corecta o lucrare, de orice fel, nu trebuie să 
abandonăm o lucrare sau o idee doar pentru că nu ne place la un moment dat, ci trebuie să 
îmbunătăţim, până suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat. 

Voi face referire acum la activităţile desfăşurate cu ocazia Paştelui, activităţi care au fost 
desfăşurate online în ultimii doi ani. În cadrul Programului Mondial Eco-Şcoala am derulat teme de 
genul”Mănâncă responsabil!”, „Stil de viaţă sănătos”, ceea ce am încercat să punem în practică şi 
anul acesta, cu dorinţa de a reveni la mâncărurile tradiţionale, preparate în casă, la obiceiurile de 
sărbători din casele românilor, la încurajarea producătorilor locali. 

În zona în care ne aflăm, Sărbătorile Pascale încep înainte de Florii, cu Sâmbăta lui Lazăr, când 
fetele se îmbrăcau cu straie de sărbătoare, îşi împleteau părul în cosiţe pe care le împodobeau cu 
crenguţe de salcie, luau sipetul, adică un coşuleţ din nuiele care era folosit la biserică pentru aşezat 
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coliva şi la cimitir pentru colaci, apoi plecau cântând „Lazăriţa”, vestind astfel moartea lui Lazăr, cel 
care avea să fie înviat de Iisus Hristos. Fiecare casă pregătea pentru acest eveniment ouă. Fiind postul 
Paştelui, ouăle erau strânse cu grijă, pentru această sărbătoare. Fetele colindau pe la casele oamenilor 
care aşteptau cu mare nerăbdare Învierea Domnului.  

 Colindul suna cam aşa: 
„ Dimineaţa te sculaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
Pe ochi negri te spălaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
Chică neagră-ţi pieptănaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
La icoană te-nchinaşi,  
Lazăre, Lazăre. 
La pădure că plecaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
O secure că luaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
În copac că te urcaşi,  
Lazăre, Lazăre,  
Copacul ce-ai doborât,  
Lazăre, Lazăre,  
Pe Lazăr l-a omorât,  
 Lazăre, Lazăre! 
 Niţi, niţi,  
 Ploconiţi,  
 Dă, babă, oul,  
 Că îţi fur boul!” 
Gospodina casei împărţea fiecărui colindător câte un ou crud, nevopsit, astfel că fetele ajungeau 

acasă cu sipetul plin de ouă. Se întâmpla, uneori, ca fetele să se sperie din cauza câinilor de pe uliţele 
satului, să cadă şi să spargă o parte din ouă, aşa că, unele preferau să ia ca ajutor un băiat care să le 
ajute. Acesta însă nu era privit cu ochi buni nici de celelalte fete, nici de băieţii din sat şi era poreclit 
„ fetelcea”. 

Ouăle erau vopsite de „Joi-Mari”, cum spuneau bătrânele zilei de Joia Mare, aşteptând cu 
bucurie Învierea.  

În aceşti ani, copiii nu au mai avut voie să colinde, dar am învăţat colindul şi l-am cântat 
împreună pe Platforma Teams, iar copiii l-au cântat familiei. 

În schimb, au vopsit ouă, au făcut Pască şi cozonaci, au realizat decoraţiuni pentru masa de 
Paşte, au ciocnit ouă şi au împărtăşit cu colegii aceste evenimente prin intermediul grupurilor de 
Facebook şi de WhatsApp.  

    
Familiile elevilor au fost alături de ei şi de noi, înţelegând că acum trebuie să fim mai uniţi ca 

niciodată, acceptând că şi Paştele a fost…altfel. 
 
Bibliografie: 
Livia Decun – 1998, “Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de 

învăţământ”, Învăţământul Primar nr. 4   
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 SARBATOAREA SFINTELOR PAȘTI VAZUTE PRIN OCHI DE COPIL 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
 

TOKES EMILIA – EMANUELA 
LICEUL TEORETIC ,,SAMUIL MICU’’ SARMAȘU 

 
Fiecare copil trebuie să cunoască principalele tradiții și obiceiuri de Paște, deoarece îl ajută să 

perceapă și partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială, în care primesc cadouri de 
la iepuraș și se ciocnesc ouă roșii. 

Trebuie să ajutăm copilul să pătrundă în spiritul sărbătorii pascale, explicându-i câteva din 
tradițiile și obiceiurile strămoșești, învățându-i să respecte datinile populare, pentru a trăi trup și suflet 
acest moment important din religia creștină. Numai înțelegând obiceiurile populare și tradiția acestei 
sărbători, copilul poate înțelege sensul înroșirii ouălor, a mersului la sfânta biserică după lumină în 
noaptea de înviere sau a hăinuțelor noi pe care le poartă în Duminica Paștelui. 

Avem multe tradiții pe care le-am moștenit sau l-am învățat de la bunicii noștri încă de când 
eram mici, iar acum dorim să le transmitem copiilor. Vopsirea ouălor, pregătirea cozonacilor și a 
sfintelor paști (cocă, aluat) de către bunici, sunt cele mai îndrăgite activități de către copii. Odată cu 
participarea la aceste activități de către copii, părinții le spun despre semnificația acestei sărbători. 

Ouăle roșii sunt nelipsite de pe masa oricărui creștin, fiind cel mai așteptat moment de către cei 
mici (pentru a le ciocni). Deși, înainte nu se accepta ca ouăle să aibă altă culoare în afară de cea roșie, 
mamele și copiii colorându-le cu verde, galben, albastru. 

În noaptea de înviere, credincioșii merg la sfânta biserică și iau lumină. Lumina simbolizând 
Învierea Mântuitorului Isus Hristos. La sfârșitul slujbei de înviere, preotul împarte tuturor Sfintele 
Paști. 

În țara noastră, pe mesele tuturor românilor se servesc diferite preparate din miel. Mielul este 
simbolul Mântuitorului Isus, care a fost sacrificat pentru a salva omenirea. 

Pasca, un aluat dulce, pe bază de brânză și stafide este printre preparatele celor mici. Se prepară 
o dată pe an de mame și bunici.  

Fiecare sărbătoare are povestea ei. Cu ocazia sărbătorilor pascale se pot lectura povești în cadrul 
orelor de comunicare sau în cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice, precum: „Legenda oului 
rosu’’, „Legenda iepurasului’’, vizionare documentare, ,,Isus-povestea paștelui pe intelesul copiilor”. 
Când copiii pricep semnificația Paștelui, vor percepe mai profund și binecuvântările acestei sărbători. 

Se pot organiza diferite ateliere de pictură pe sticlă cu ocazia acestei sărbători, de vizitarea unor 
muzee care practică încondeiatul ouălor (explicarea tehnicii pe înțelesul lor) și chiar de punere în 
practică de către cei mici, de exemplificat în cadrul orelor de abilități practice. Vopsitul ouălor este 
pentru copii o activitate atractiva, captivantă, frumoasă punându-și în valoare creativitatea, 
îndemânarea, iscusința. 
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ACTIVITAȚI EXTRACURRICULARE IN PANDEMIE 

 
PROF. TOLAN ALICE 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PALATUL FERMECAT” 
ARAD 

  
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorulcadrelor didactice care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Activitățile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 

ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Mai jos voi prezenta câteva exemple de astfel de activități care se pot organiz în online.  
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Dacă copiii sunt pasionati de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Dacă punetot 

soiul de întrebări despre Univers și despre planeta noastră? Chiar dacă în această perioada de izolare 
locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de cadrele didactice care 
adaptează curricula pentru noul format.  

2. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

În acest fel, le dăm șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică li se potrivește mai 
mult, sub îndrumarea unui cadrelor didactice.  

3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Putem organiza activități extracurriculare pentru micii exploratori. Ca să le diversificăm 

activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, pornim în explorarea ălături de copii a unui muzeu 
nou sau a unei grădini zoologice și transformăm această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Combatem lenea și plictiseala cu o activitate online interactivă. 

4. Activități legate de învățarea unei limbi străine 
Copii vor avea mai multe șanse de a învăța și de a se acomoda dacă studiază în străinătate, ori 

de a se angaja la jobul mult visat, dacă va cunoaște cel puțin o limbă străină (sau mai multe). Mai 
mult decât atât, își dezvoltă o minte mai deschisă, mai ascuțită, dar și un nivel de cultură care îl poate 
duce departe, acolo unde își dorește.  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Se pot organiza atelierele de gătit unde nu doar că vor afla cum se 
pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru 
tot parcursul vieții.  

6.Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  
Dacă vrem copii responsabili și conștienți de comunitatea în care trăiesc, se poate opta pentru 

activități de ecoturism sau ecologie. 
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Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle 
cât de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor.  

Totodată, copiii își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi 
soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt 
diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
urma copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online.  
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE 

ONLINE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR : TOMA ELVIRA  
 COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI 

 PROF. ÎNV. PRIMAR SCARLAT ANA MARIA  
 COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI 

  
 Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, putem să ne orientăm spre unele cursuri online gândite special să-i 
dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru 
viitorul lui.Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar 
acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare știm că 
joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât 
pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. În cazul acestora, 
vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioadă de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format.  

Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți  
 Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 

roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la 
probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai încrezător în propriile idei și 
mai creativ.Copiii pot căpăta aceste cunoștințe la cursurile online LIVE de programare 
Logiscool, unde nu au nevoie de cunoștințe vaste de matematică sau IT. Îndrumați de instructorii 
tineri și experimentați în cadrul sesiunilor LIVE săptămânale, copiii vor crea, interpreta și edita 
codul text al propriilor programe și jocuri. Treptat, elevii încep să descopere principiile 
programării, urmând ca odată cu parcurgerea mai multor semestre să ajungă la promovări avansate 
de programare și la cunoașterea limbajelor de programare populare în industrie. Toate cursurile 
Logiscool sunt bine structurate și variate și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-17 ani. 
Pentru cei care vor să-și urmeze sau să-și descopere pasiunea chiar și în vacanțe, există și tabere 
urbane de programare, de robotică și editare video și grafică, unde îmbină distracția cu educația 

2. Ateliere creative de arte frumoase  
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele. Atelierele de 

arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai 
mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult.De aceea e important să oferim copiilor șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

 3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Există și activități extracurriculare pentru micii exploratory. Dacă vrem să-i ajuțăm pe copii 

să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din 
ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
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 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de 
puștiul tău un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca 
exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, există cursurile sau 
atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va 
forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 
timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

 Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate 
urma copilul tău în această perioadă când totul s-a mutat în online.  

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

  
 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TOMA MIOARA  

 G.P.P. NR. 1 SLATINA OLT 
 
 Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la 
şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi 
cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic. Despre activitățile extrașcolare știm că 
joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât 
pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. În cazul acestora, 
vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte 
diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 
extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. Un rol important în 
realizarea activităților extracurriculare in pandemie il are și implicarea părinților, menținerea 
colaborării intre părinți și educatoare.  

 Îți știi copilul pasionat de matematică, sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul de 
întrebări despre Univers și despre planeta noastră? Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile 
fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături deeducatoare care adaptează curricula 
pentru noul format. 

 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în 
familie un mic pictor, ori un actor care va face furori pe scena comediei. Improvizează un loc special 
pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să evadeze în natură sau oriunde în 
lume printr-un curs online de pictură. În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se 
exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Activități 
extrașcolare de turism virtual Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei 
să-l ajuți pe copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de copilul tău 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. 
Această activitate online interactivă combate plictiseala Traversăm o perioadă în care alimentația 
reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora 
într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună 
cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii 
o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare Însă lucrurile se pot schimba în 
mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții de nutriție, 
există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și de ce e 
sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin gătit și 
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lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce 
experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea 
sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ . 

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

 
Bibliografie :  
Ionescu M. Chiş ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001,  
Lespezeanu M. ,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’ Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
Preda Viorica ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.’’ Editura 

,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’, Craiova 2009. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
 TOMA MIRABELA – ALEXANDRA 

 G.P. P. „TOLDI” SALONTA 
 
PARTENERIATUL FAMILIE-GRĂDINIȚĂ  
 Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) 

care răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia 
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții 
copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. Familia reprezintă primul context 
formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte şi de 
aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea 
acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 

 Exemple de activități online 
 Planul de activități cu părinții poate cuprinde: strategiile de intervenţie care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare ale copilului, activităţile propuse pentru dezvoltarea integrată a copilului, tipuri 
de activităţi realizabile în cele două medii educaţionale ale copilului (la creşă/grădiniță şi acasă). 

Jurnalul de corespondență online familie – grădiniță  
 Jurnalul de corespondență dintre familie și grădiniță este conceput și utilizat de către 

educatoare în parteneriat cu părinții preșcolarilor. În cadrul acestui jurnal de corespondență dintre 
familie și grădiniță, atât părinții cât și educatoarea pot interveni zilnic/săptămânal și pot realiza notițe 
privind comportamentul preșcolarului, modul în care a parcurs (online sau față-în-față) activitățile 
propuse; de asemenea, poate include și măsuri ameliorative propuse de cadrul didactic. Acest material 
este un instrument care respectă confidențialitatea, este vizibil exclusiv pentru educatoare și părinții 
fiecărui copil și poate fi creat și prin intermediul aplicațiilor Google, oferind posibilitatea completării 
în timp real și vizualizării datelor consemnate.  

Povești citite copiilor de părinți, bunici sau frați  
 Specific: Povestea este liantul dintre realitate şi ficţiune, este puntea pe care o traversăm atunci 

când vrem să visăm. Povestea expusă de către adult copiilor este o modalitate prin care acesta poate 
intra în lumea celor mici şi poate crea o conexiune strânsă cu ei.  

 Descriere: Un părinte/bunic/frate sau soră, în calitate de voluntar poate fi alături de copii prin 
intermediul poveştilor. Părintele pregăteşte o poveste agreată de educatoarea grupei pe care mai apoi 
o citeşte în faţa copiilor, în manieră proprie. La început voluntarul se prezintă, le spune copiilor de ce 
şi-a dorit să le citească, după care le prezintă cartea, autorul şi titlul poveştii. (Se poate folosi de 
planşe, imagini, jucării care să ofere siguranţă în momentul atingerii (dacă este cazul) şi să poată fi 
dezinfectate pe loc (dacă se vor atinge). Povestea va fi citită cât mai corect, cursiv şi expresiv, 
voluntarul putând interveni în explicarea unor cuvinte cheie. La finalul poveştii, poate exista un 
moment de dezbatere la care să participe şi copiii, pe marginea subiectului poveştii, rolul personajelor 
întâlnite sau alegerea unui personaj favorit.  

 Procedee: În contextul post pandemie, această activitate se poate realiza în două maniere: - una 
virtuală în care voluntarul să se alăture grupei de copii prin intermediul internetului şi astfel să le 
prezinte povestea live, dar de la distanţă; - față în față în condiţii de siguranţă, ca activitate desfăşurată 
outdoor în curtea grădiniţei. Copiii pot fi aşezaţi pe pernuţe sau scaune în varianta virtuală, ori pe 
butuci de lemn în varianta outdoor, ambele respectând normele de distanţare.  

 Exemplificare:  
 ● Părintele expune povestea (ex.Vrei să fii prietenul meu? de Eric Carle) în mediul online, 

astfel că înainte de a începe lectura se aşează într-un loc luminos, în faţa calculatorului, iar în timpul 
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citirii se va adresa direct copiilor, privind camera video şi arătând imagini din carte, pe măsură ce o 
parcurge. Copiii vor fi așezați pe scaune sau pernuţe distanţate conform normelor anunţate, în faţa 
unui ecran mare care asigură vizibilitate tuturor și vor putea pune întrebări și discuta, la final, despre 
firul narativ și personaje.  

 ● Părintele expune povestea (ex. Vrei să fii prietenul meu? de Eric Carle) în spațiul exterior, 
aşezat în faţa locului unde vor sta preşcolarii, având la îndemână cartea din care va citi. Pe parcursul 
poveştii va sta la nivelul copiilor (pernă/butuc/bancă) la distanţa recomandată, folosind mască de 
protecție; va stabili contact direct cu ei, va arăta imagini pe măsura citirii textului, iar la final va adresa 
întrebări pe marginea poveştii pentru a fixa conţinutul şi personajele. Preşcolarii se vor aşeza pe perne 
individuale pe iarbă/butuci ori bănci din curte, dispuse la o distanţă de 1, 5 m.  

 Exemple de poveşti:  
● Grupa mică: Căsuţa din oală (poveste populară), Puf Alb şi Puf Gri (poveste populară), 

Greierele şi furnica (după Esop), Cine a spus miau? (de V. Suteev), Ploaie pentru floarea cea mică 
(de I. Străuţ) ş.a. ● Grupa mijlocie: Iedul cu trei capre (de O.P. Iaşi), Coliba iepuraşului (de C. Gruia), 
Prea mic sau prea mare pentru o îmbrăţişare? (de Bonnie Grubman şi Suzanne Diederen), Oscar vrea 
o îmbrăţişare (de David Melling), Lupul căruia îi plăceau prea mult bomboanele (de Christine Beigel 
şi Herve le Goff) ş.a.  

● Grupa mare: Fata babei şi fata moşneagului (de Ion Creangă), Sarea în bucate (de Petre 
Ispirescu), Cioc! Cioc! Cioc! (de Emil Gârleanu), Spiriduşii cizmari (de Fraţii Grimm), Ce culoare 
are un pupic? (de Rocio Bonilla, traducere: Paula Lucia Stîna) ş.a.  

 
 Comunicarea cu părinții constituie prioritatea colectivului de cadre didactice al unităților de 

învățământ din perspectiva redeschiderii grădinițelor. Pentru a ne asigura că fiecare copil beneficiază 
de educație conform posibilităților și particularităților sale, părinții trebuie antrenați în acest demers.  

 
BIBLIOGRAFIE 
-Stan L. „Educația timpurie – probleme și soluții” (2016), Editura Polirom. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII. 

TRANZIȚIA COPILULUI DIN FAMILIE ÎN GRĂDINIȚĂ. 
PARTICULARITĂȚI ÎN CONTEXT POST-PANDEMIC 

 
PROF. INV. PRESC. TOMESCU GICA 
G.P.P. RAZA DE SOARE URZICENI 

 
 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării 
sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit 
în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe 
durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor 
marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

 Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în 
vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi 
modalități de comunicare și colaborare. 

 Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) 
care răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia 
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părinții 
copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea 
parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 
a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 
În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 
schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena 
personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 

E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă 
responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a 
traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie. 

 Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional 
prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

 Chiar de la prima întâlnire, fie față în față în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de 
educatoare), e de dorit ca părinții să se simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în 
îngrijirea și educația copilului lor. Pentru aceasta, specialiștii trebuie să acorde părinților timpul de 
care aceștia au nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie asumate și respectate 
ș.a.m.d. Nu mai puțin important, specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar 
pentru comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre propriul copil, 
despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil și despre aspirațiile fiecărui 
părinte. 

 Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de grădiniță, asupra 
misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra expertizei personalului 
care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului. Sunt aspecte importante pentru părinte, care îl 
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vor ajuta să construiască o identitate serviciului, pe care, eventual, o poate integra unei experienţe 
anterioare pozitive (dacă a mai auzit şi de alte servicii de acest tip, dacă ştie ce înseamnă o anumită 
tehnică de lucru, dacă apreciază că în instituțiile care oferă servicii de educație preșcolarilor aceștia 
sunt bine îngrijiţi). 

 
BIBLIOGRAFIE: 
- Vrânceanu, M., Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creșă, Chișinău, 2017. 
- Activități de învățare pentru copii foarte mici (de la naștere la 3 ani) – ghid pentru activități 

zilnice, Betty Squibb și Sally J. Deitz, ilustrații de Jean Iker, editor: Carolyn Rutsch, Unicef. 
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SPIRITUL SĂRBĂTORII PASCALE 

 
BIBL. PROF. TOMESCU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON POMPILIU,, ȘTEI- BIHOR 
 
Anotimpul Primăvara aduce cu ea una dintre cele mai frumoase sărbători: Paştele, sau 

miracolul Învierii Domnului. La poarta sufletelor noastre de creştini bat clopotele sfintei sărbători. 
 Celebrarea Învierii Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor de pretudindeni 

fiind însoţită de o multitudine de tradiţii şi datini specifice. De la ouă roşii şi cozonac, la slujbe 
religioase edificatoare, iepuraşul colorat cu coşul său plin de bunătăţi sau numeroase superstiţii şi 
obiceiuri. Paştele este sărbătorit într-un mod cât se poate de vesel, fiind totodată şi o marcă a 
primăverii, un nou început, o speranţă în mai bine, o înnoire. 

 În cadrul școlii noastre, în perioada premergătoare sfintelor sărbători pascale, elevii îndrumați 
de dascăli au aflat informații despre simbolistica sărbatorilor pascale în tradiția ortodoxa. Au fost 
prezentate materiale informative, imagini sugestive și cărți cu tematică religioasă.  

 Elevii au urmărit cu interes activitățile propuse, apoi au dat frâu liber imaginației și au realizat 
desene sugestive: iepurași, ouă colorate, coșulețe cu ouă, felicitări, colaje. Lucrările au fost expuse în 
clase, pe holurile școlii, la bibliotecă. 

 

 
 Deși este un an atipic, farmecul sărbătorii pascale rămâne același, dar cu o mare încărcatură 

spirituală, emoțională, ecleziastică, de mare bucuria și liniște sufletescă, de îmbărbătare, de reînviere, 
reînnoire sufletescă, care parcă învăluie întrega creștinătate într-o miresmă pură și divină. 

 Noi, dascălii, prin astfel de activități, aprindem în mintea și sufletul copiilor dorinţa de a 
cunoaşte fapte, evenimente, obiceiuri şi tradiţii legate de această sfântă sărbătoare. Prin derularea 
activităților moral-creștine dorim să cultivăm micuților un comportament civilizat, adecvat în 
societate, prin păstrarea identității spirituale și transmiterea credinței ca valoare veșnică. 

"Domnul nostru a inscris promisiunea invierii nu numai in carti, ci si in fiecare frunza a 
primaverii." Martin Luther 

 
 
Bibliografie: https://edifica.ro/stil-de-viata/paste/traditii-si-datini-pascale/?cn-reloaded=1 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE REALIZATE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE  
  

 PROF. ÎNV. PRIMAR TOMESCU IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEȚ 

 
 Activitățile extrașcolare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 

în instituții de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional și desfășurate în afara incidenței 
programelor școlare cu scopul completării formării personalității elevilor. 

 Scopul acestor activități este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activitățile socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitutidinile caracteriale. Modernizarea 
și perfecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităților școlare cu 
activitățile extrașcolare. 

 În cadrul activităților extracurriculare elevii se deprind să folosească surse informaționale 
diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Datorită activităților 
extrașcolare la care participă elevii se autodisciplinează, au posibilitatea de a corela cunoștințele 
asimilate cu obiectele și fenomenele din natură, le dezvoltă inteligența și încrederea în sine într-un 
mod distractiv. 

 Posibile activități extrașcolare realizate în mediul online: 
• Concursuri pe diferite teme – oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ceea ce au 

învățat la școală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecționeze modele variate, stimulează 
spiritul de inițiativă și le oferă ocazia să integreze informații asimilate anterior în contexte noi de 
aplicabilitate; 

• Vizite online la muzee – oferă elevilor prilejul de a observa obiectele, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea unor personalități 
de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni și rezultatele concrete 
ale muncii lor; 

• Vizionarea unor emisiuni muzicale pentru copii ; 
• Realizarea unor șezători online la care să participe părinții, bunicii sau străbunicii, 

realizându-se astfel o carte cu povestiri, tradiții și obiceiuri; 
• Cel mai priceput bucătar/cofetar – prezentarea unor filmulețe sau tik tok-uri cu rețete și cu 

realizarea rețetelor. Realizarea unui caiet cu rețete, a unui top al celor mai bune și reușite rețete; 
• Dezbateri pe diferite teme de interes; 
• Realizarea unor campanii prin realizarea unor postere pe diferite teme și prezentarea lor 

online – ecologice, sociale etc.; 
• Ateliere de creație – Sistemul Solar, Suportul de creioane etc.; 
• Ateliere de lucru manual – animale amuzante, rama foto etc. 
• Ateliere de percuție corporală – crearea unor melodii proprii; 
• Ateliere de științe – realizarea unor experimente simple, întocmirea unui jurnal de observații. 
Orice cadru didcatic trebuie să acorde o binemeritată atenție activităților extracurriculare prin 

adoptarea unei atitudini creatoare atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, 
asigurând o atmosferă relaxantă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR MANUELA TOMESCU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 SIBIU – NIVEL GIMNAZIAL 

 
 Perioada ultimului an și jumătate a fost pentru toți – părinți, elevi și profesori – o mare 

provocare nu doar în privința parcurgerii materiei de specialitate, ci și în ceea ce privește activitățile 
extrașcolare, care sunt atât de iubite de elevi. În calitate de consilier educativ și coordonator al 
activităților extrașcolare din școala noastră, pot să afirm cu siguranță că acestea au un rol extrem e 
important în tot ce înseamnă dezvoltarea competențelor de socializare, atenție, responsabilitate, 
implicare, ale elevilor. 

 Dar cum le aducem din natură, din spațiul tradițional în care desfășuram activitățile acestea, în 
online? Cum facem ca ele să nu se piardă, să nu fie doar o amintire a unor ani trecuți? 

 În această perioadă, am ținut, mai ales, cont de nevoile elevilor, care, unii, se simțeau deprimați, 
singuri, triști că nu își mai văd colegii și profesorii, așa că am inițiat activități care să îi ajute să își 
controleze emoțiile și să își descopere alte calități.  

 Am desfășurat mai multe activități extrașcolare cu clasa a cincea, la care sunt și dirigintă, 
pentru a ne cunoaște mai bine, fiind la început de ciclu, dar cred că cele care s-au bucurat de cel mai 
mare succes au fost cele cu actori ai teatrului național din municipiul nostru și încă o activitate 
destinată exclusiv fetelor, un program în care se încearcă educarea lor și informarea în privința 
problemelor aferente vârstei lor. Activitățile s-au desfășurat pe diferite platforme, precum Zoom sau 
Google meet (școala noastră are o astfel de platformă). Vreau să vă vorbesc despre această ultimă 
activitate, care a fost susținută de experți în teme de igienă şi îngrijire personală în perioada pubertăţii, 
moderatoare cu studii medicale, psihologice.  

 Scopul sesiunii a fost informarea elevelor asupra schimbărilor fizice și emoționale ce se petrec 
în perioada pubertății și educarea lor în privința igienei feminine. 

În cadrul sesiunii oferite s-au adus informații referitoare la transformările din perioada 
pubertății, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Reacțiile fetelor au fost pozitive, unele 
dintre ele aflau astfel de informații pentru prima dată, deoarece părinții nu discutaseră cu ele. Cred că 
rolul acestor activități este și de a completa educația din familie (uneori aceasta chiar lipsește sau este 
deficitară), de a discuta într-un context mai lejer, mai cald și mai prietenesc cu copiii despre lucruri 
care îi interesează sau despre care nu știu foarte multe și ar dori să știe. Apoi, fetele au demonstrat că 
într-un astfel de context pot fi mult mai deschise, au adresat întrebări fără să se teamă că sunt judecate 
sau criticate iar moderatoarea a fost cu zâmbetul pe buze, deschisă și implicată cu adevărat în dialog. 
Pentru că, în ciuda ecranelor care ne despărțeau, a fost un dialog autentic, ca și cu niște prieteni care 
te pot ajuta să te înțelegi mai bine, să înțelegi de ce treci prin anumite schimbări și că acestea nu te 
privsc doar pe tine. Activitatea a fost presărată cu vizionarea de clipuri ilustrative pentru temele 
discutate, foarte pe înțelesul unor eleve de clasa a cincea și care au punctat bine ideile importante.  

 Celălalt tip de activitate, întâlnirile online cu actori cu experiență, au fost pe placul tuturor și 
pentru că noi, practic, am continuat tradiția: de mulți ani, aceștia ne vizitează și fac recitaluri, festival 
de poezie sau ateliere pentru gestionarea emoțiilor. Acum, în online, copiii au fost învățați cum să 
recite expresiv, cum să își controleze emoțiile inevitabile în diverse situații de viață, cum să își reprime 
anumite emoții negative (mai ales în această perioadă, copiii au resimțit furie, nervozitate că nu mai 
pot avea preocupările obișnuite, teama că totul se schimbă și la întoarcerea la școală, vor fi priviți 
diferit, nemulțumiri față de profesori sau de părinți). Actorii sunt aceia care i-au pus pe elevi să se 
confrunte cu temerile lor, cu ceea ce îi sperie în această perioadă și au găsit modalități prin care să îi 
facă să înțeleagă și avantajele unei astfel de învățări online. Sesiunile desfășurate au cuprins momente 
amuzante, momente de întrebări și de răspunsuri surprinzătoare, activități de schimbare a rolului 
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(elevii sunt profesori, profesorii devin elevii care își închid camera, nu răspund sub pretextul că nu le 
funcționează microfonul etc), de unde au apărur tot felul de situații surprinzătoare și inedite. 

 Consider că toate activitățile extrașcolare desfășurate în mediu virtual, prin aplicații, softuri și 
platforme educaționale, vizionarea de filme sau clipuri, au același rol benefic precum cele 
tradiționale, elevii fiind mult mai dispuși să discute fără să mai aibă presiunea notelor sau al testelor; 
copiii se implică atât cât doresc, li se oferă libertatea de care au nevoie pentru a se exprima, nu sunt 
criticați niciun moment și să nu uităm că aceste activități sunt despre pasiunile lor, despre ce le place 
să facă în timpul liber, împărtășind unii cu alții lusruri neștiute și ajungând să ne cunoaștem mai bine. 
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CUVINTELE TE ÎNVAŢĂ, EXEMPLELE TE PUN ÎN MIŞCARE! 

MESAJUL MEU ANTIDROG 
 

PROF. TOMICI MIHAELA CORINA  
DE LA LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU, TIMIȘOARA 

 
 “ Mesajul meu antidrog” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de 

droguri în rândul elevilor. Prin acest priect încurajăm dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă 
sănătoasă, precum şi promovarea modalităţilor de petrecere a timpului liber, ca alternativă la 
consumul de droguri, pentru elevii din învăţământul liceal. Sunt încurajaţi toţi elevii să se înscrie în 
competiţie, pentru a-şi demonstra talentul, în cadrul realizării unui film de scurt-metraj . 

Pornind de la ideea ca persoanele predispuse consumului de droguri au în general o structura 
psihica fragila, caracterizandu-se printr-o accentuata lipsa de încredere, atat în propria persoana 
cat si in cei din jur, o buna prevenție se va face pornind de la premisa îmbunătațirii încrederii în 
propria persoana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tehnici pentru îmbunatățirea imaginii de sine: 
 Practica afirmării de sine - rezervă câteva minute zilnic în care să te gandesti la propriile 

succese si realizari, reusitele, faptele bune, meritele si calitatile tale. Este foarte importanta 
constiinta propriilor calitati pentru ca aceasta formeaza ulterior o stare de bine psihic care isi va 
pune amprenta asupra tuturor actiunilor viitoare.  

Compania persoanelor optimiste - persoanele relaxate si optimiste influenteaza dispozitia 
celorlalti in mod pozitiv si acorda importanta si valoare celor din jur, contribuind astfel la intarirea 
imaginii de sine a acestora. 

 Angajarea în actiuni cu șanse mari de succes - participarea la actiuni care pot fi finalizate 
reconfortează și îmbunătățește imaginea de sine. 

 A trai în prezent - a retrăi fapte si evenimente consumă timp și energie și mai ales perpetuează 
starea negativă asociată evenimentului, cu alte cuvinte indispune. A trăi în prezent înseamna a deveni 
responsabil de ceea ce se întampla “aici și acum”, “ce-a fost s-a dus, ce-o fi vom vedea!”;  

 Controlul vocii - prezența unor dizarmonii de sunete în voce dovedește anxietate, disconfort si 
de cele mai multe ori irita atat ascultatorul cat si vorbitorul. Exersand armonia vocii pot fi eliminate 
eventuale tensiuni care pot trăda stări interioare care sunt personale, și nu publice. 

ÎN LOC SĂ CONSUMI DROGURI, POȚI:  
- sa faci sport;  
- sa asculti muzica;  
- sa dansezi;  
- sa canti;  
- sa desenezi; 
Scopul proiectului propus de noi este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi 

reducerea cazurilor de noi consumatori în rândul elevilor liceului. 
 Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă adolescenţii şi tinerii din liceul nostru.  
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 Beneficiarii indirecţi sunt profesorii, părinţii, comunitatea.  
Produsul activităţii: film realizat de către CŞE, cu elevii liceului pe post de actori 
 Prezentarea produsului, anual, în sala festivă a liceului. 
Rolul CŞE: 
 Stabilirea scopului proiectului 
 Selecţia actorilor 
 Realizarea filmului după un scenariu original 
 Promovarea filmului şi a mesajului acestuia în şcoală  
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POTICNIRI PE TRASEE VIRTUALE. PORTRET DE GRUP... DE LA 

DISTANȚĂ 
 

PROF. MIRELA TOMOIAGĂ 
LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU”, CLUJ-NAPOCA 

 
„Cursul omenirii, din începuturi și până acum, a descris un semn de întrebare, un până când? 

identic istoriei universale. Și oare vom muri cu toții pentru a perfecționa geometria acelei interogații? 
(E. Cioran, Schimbarea la față a României)” 

 
 Dacă la procesul de predare-învățare-evaluare, profesorii și elevii au reușit să se adapteze 

destul de repede odată cu noile transformări și noile ritmuri didactice impuse de schimbarea la față 
a educației datorită pandemiei, nu același lucru se poate spune despre găsirea unor soluții imediate în 
privința activităților extrașcolare. Vizionarea în online a spectacolelor de teatru sau de film, turul 
ghidat virtual al unor muzee ori expoziții, călătoriile imaginare etc. sunt doar câteva dintre exemplele 
unor asemenea activități care rămân, însă, surogate ale adevăratelor ieșiri cu grupul de elevi (în 
natură, la cinema, la cafenelele literare, la cluburile de carte, în excursii, în tabere ș.a.m.d.). 

 În cadrul activităților non-formale, excursiile, mai ales, au reprezentat o foarte bună ocazie de 
coeziune a grupului, așteptată deopotrivă de elevi și de profesori. Acest prilej de a fi în colectivul unit 
al clasei, în intimitatea unei noi familii dobândite în anii de școală se numără printre activitățile care 
nu pot fi transpuse în online, oricât de atrăgătoare ar putea fi și călătoriile virtuale și oricât de mare 
deschidere am avea pentru acest mediu. Fotografiile din excursii au surprins, de fiecare dată, pulsul 
momentului, echipa și ghidușiile membrilor ei. Acestea au fost mereu imagini de grup și au concentrat 
întreaga esență a colegialității și a prieteniei. În schimb, excursiile în mediul virtual înlocuiesc 
fotografia de grup cu poza individuală, tabloul cu evidentul colaj, pentru că acesta din urmă 
presupune simultaneitatea, dar sacadată: toți împreună, dar separaț(i)! Chiar dacă obiectivul concret 
al excursiei poate fi atins și virtual (de pildă, vizitarea unei case memoriale), ceea ce se pierde este 
tocmai drumul, traseul în sine și spontaneitatea excursioniștilor. Or, fără muzica din autocar, fără 
cărțile de joc, fără popasuri, fără suveniruri sau fără farsele ingenioase, excursia de pe sticlă nu mai 
poate fi numită excursie, pentru că distanța a anulat gesturile firești dintre elevi și a crispat zâmbetele.  

 Cu toate acestea, soluțiile de compromis pentru realizarea activităților extrașcolare și în mediul 
online continuă să existe. Un exemplu în acest sens îl poate constitui clubul de teatru. Aflați în 
imposibilitatea de a mai merge în sala de spectacol, datorită interdicțiilor din perioada pandemiei, am 
propus elevilor lecturi extrașcolare, în urma și pe baza cărora ei au realizat monologuri filmate, cu 
elemente de recuzită și cu machiaje proprii. În adaptarea câtorva fragmente din piesa Medeea de 
Euripide, de pildă, elevii au introdus elemente originale, folosindu-se, în același timp, de efectele 
speciale ale tehnologiei computerului și / sau telefonului mobil, iar rezultatele au fost excepționale. 
Chiar și așa, au lipsit aplauzele și... portretul de grup al Medeelor, al Iasonilor, al Egeilor sau al 
Tezeilor...  

 Așadar, educația extrașcolară este posibilă și în mediul online, însă doar ca o soluție de avarie. 
Pe termen lung, mutarea în spațiul virtual ne-ar înstrăina de alteritate, dar și dorința de a fi noi înșine, 
anulând o parte importantă din relațiile interumane firești și, mai ales, nemaicontribuind în mod 
autentic la coeziunea grupului. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ERA IZOLĂRII 

 
PROF. TOTOLICI – RUSU SĂFTICA  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”  
LOCALITATEA TECUCI 

 
Săptămâna „Școala Altfel” reprezintă de cele mai multe ori o gură de aer proaspăt pentru elevi 

şi preşcolari, cursurile fiind înlocuite cu activități extracurriculare și extrașcolare. Timp de o 
săptămână, elevii au avut parte (în anii trecuți) de o altfel de şcoală: cu excursii, cu ieşiri la muzee, 
activități sportive, ateliere de de gătit, spectacole de teatru etc., activităţi gândite și structurate în așa 
fel încât beneficiarii acestora să-şi dezvolte abilităţile și într-un mediu mai puţin formal. Nu s-au pus 
absenţe, nu s-au acordat note, astfel că feedbackul elevilor nu a putut fi decât unul bun.  

Un interes crescând față de diversele activități extrașcolare (menite să dezvolte creativitatea, 
imaginația și înclinațiile copiilor), au început să manifeste și părinții. Aceștia au început să 
conștientizeze faptul activitățile extrașcolare vin în completarea cunoștințelor primite în cadrul 
educațional. Prin intermediul colaborării cu ceilalți în timpul diverselor activități, copilului îi crește 
încrederea în sine și i se dezvoltă abilitatea de a face față mai bine situațiilor neprevăzute ivite pe 
parcursul vieții.  

În contextul situației actuale însă, când întreaga societate a fost pusă într-o situație 
nemaiîntâlnită (stare de urgență declarată datorită pandemiei de Covid – 19), a apărut o nouă 
provocare în ceea ce privește desfășurarea săptămânii „Școala Altfel (în izolare)”: cadrele didactice 
au fost nevoite, în această perioadă, să regândească activitățile, astfel încât acestea să poată fi 
desfășurate de fiecare dintre elevi, la domiciliu. 

Fiecare unitate de învățământ a fost nevoită să își adapteze activitățile, în funcție de resursele 
pe care le dispune, astfel încât, acolo unde accesul la tabletă sau computer este redus, programul să 
se axeze pe comunicarea activităților telefonic sau WhatsApp. 

Situația în care ne aflăm toți este una inedită, iar cadrele didactice trebuie să găsească soluții de 
adaptare. Este extrem de important să menținem legătura cu elevii, să le oferim, prin toate căile 
posibile, materiale educaționale, iar în activitățile din Școala Altfel să fie integrată familia elevului, 
indiferent de structura acesteia (fie că locuiesc la curte, fie că locuiesc într-un apartament). Cu toate 
că distanțarea socială se impune, este un moment de redescoperire a valorilor și de consolidare a 
legăturilor interumane, a empatiei și a solidarității; este un moment de valorizare și încurajare a 
fiecărui copil în parte, chiar și în aceste momente deosebite. 

Câteva exemple de activități ce pot fi desfășurate în Săptămâna Altfel: 
Nr. crt.  Denumirea 

activității 
Modalități de desfășurare 

1.  "Camera mea – 
oglinda mea" 

- exerciții de aerisire, menținerea curățeniei în cameră, ordonarea 
jucăriilor, a obiectelor personale, a hainelor în dulap, etc; 

"Culorile 
fermecate” 

- personalizarea unui tricou sau a unui alt obiect vestimentar, după 
bunul plac - cu mesaje/desene;  

- realizarea unor desene la alegere legate de anotimpul de primăvară, 
folosind tehnici diverse (dactilopictură, ștampile, amprente, plastic 
mototolit, etc.) 

2.  „Micul fermier” - „păsări și animale din curtea mea (sau a bunicilor)” - le observă, 
le denumesc, se joacă cu ele; 

– hrănirea și îngrijirea animalelor de companie/ din curte; 
- realizarea de desene/ figurine din plastilină/colaje cu animalul 
preferat; 

- completarea de fișe în care să unească mama cu puiul; 
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„Jocul din curtea 
mea” 

- desfășurarea de jocuri diverse împreună cu membrii familiei: 
„Vasul pe val”; 
 „Ghici, ce desenez?”; 
 „Ascultă instrumentele și cântă la fel”;  
„Lanțul de mutre haioase”; 
 „Șotron”,  
„Figuri geometrice hazlii" (din creioane colorate, bețe de chibrit, 
boabe de porumb, pietricele din curte, etc) 

„Ce frumoși sunt norii!" sau „Ce forme au norii?” (îi observă 
împreună cu părinții și apoi îi desenează), etc.  

3.  „În bucătărie, 
suntem șefi!" 

 

- activități de igienizare a spațiului unde este pregătită mâncarea; 
- spălarea și curățarea de legume / fructe, necesare pregătirii unei 
salate; 

- realizarea, cu ajutorul unui membru al familiei a felului de mâncare 
preferat/ a prăjiturii preferate, etc. 

„Sportul meu 
preferat, 
mișcarea" 

- desfășurarea de jocuri: cu mingea („mingea săltăreață„), coarda, 
rațele și vânătorii, fotbal, volei, tenis, mers cu bicicleta, gimnastică, 
etc. 

4.  „Micul fermier” - „plante din curtea mea/din apartament/din jurul blocului” - le 
observă, le descriu; 

– îngrijirea florilor / plantelor din apartament/ din curte; 
- Ghivece/ pietricele colorate – pictarea/vopsirea de ghivece/ 
pietricele pentru a înfrumuseța grădina/balconul; 

- realizarea de desene/colaje cu flori/ plante din mediul apropiat al 
copilului; 

„Lumea povestilor 
– din copilăria 
mea și a ta” 

- citirea unor povești scurte, accesibile copiilor; 
- vizionare de povești din vremea copilăriei părinților și a unor 
povești de dată mai recentă; 

5.  „Ecologist de 
mic!” 

- dezvoltarea aptitudinilor de îngrijire a mediului și a abilităților 
gospodărești prin acțiuni de ecologizare a curții, a mediului din 
imediata vecinătate a locuinței copilului (spațiul din fața blocului) 
/ colectare selectivă a deșeurilor; 

- Artă din deşeuri („Ne jucăm, ne jucăm – jucării confecționăm”) – 
realizarea de jucării din materiale reciclabile; 

„Dacă vesel se 
trăiește...!” - 
învățăm pași noi 
de dans 

- audierea de cântece pentru copii, împreună cu membrii familiei; 
- învățarea unor pași de dans pornind de la melodii familiare 
copiilor, etc. 

 
 
Bibliografie: 
1. Ciubuc Iuliana, Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011 
2. Mangri F., Elisei E., Dorobeti T., Bucovală G., Experienţe didactice şi pedagogice de 

success, Poarta Albă, 2010 
3. www.didactic.ro  
4. www.unicef.org  
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
PROF. TRĂISTARU ANA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BǍICOI 
 
When we think of extracurricular activities that we can do with our students, we have to take 

into consideration what we want to achieve, if we want to inform them about something or to develop 
some skills.  

Regarding the types of extracurricular activities, we can mention the ones that are held in 
schools, for example: 

- students clubs; 
- activities that are done along with the parents, teachers and local community; 
- contests and Olympics; 
- cultural activities, like editing a magazine or the school radio; 
- school festivities, etc.  
Also, there are activities that are held outside the school perimeter, like: 
- trips;  
- school camps; 
- activities that are held in children’s clubs or cultural centers, etc. 
All of these activities have a great impact on students, because from each one they benefit a 

series of lessons that they can use further in life. For example, if they watch a play or go to an 
exhibition, they will develop their cultural awareness, or if they go on a trip with their classmates 
they will develop a deeper bond and also they will learn how to behave in society. Also, their 
creativity and sensibility will be developed.  

Unfortunately, in the past year students were deprived from some of these activities that they 
so much need. Some of these activities were replaced by online ones, like virtual tours to different 
museum or online plays, but these are not enough.  

Teachers need to come up with activities that attract students, but also help them develop their 
thinking, creativity and sensibility.  

 
Webography: 
- https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-

capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale 
- https://www.scribd.com/document/384604419/Pedagogia-Activitatilor-Extra-pdf 
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-ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
PROF. TRAISTARU INGRID MONIKA  

ȘCOALA GIMNAZIALA ”VASILE LUCACIU” ȘIȘEȘTI  
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

 Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. 

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

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde  

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci 
când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal 
al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult 
mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

 
Deoarece contextual actual, pandemia de Coronavirus, a ingrădit oarecum posibilitățile de a 

desfașura fizic aceste activități extrașcolare, ele s-au mutat in mediul online . 
În acest moment se pot face vizite online la muzee importante din țara si din lume, asistați de 

un ghid care să explice copiilor toate infomațiile noi.Se pot face tururi virtuale ale unor țări, regiuni 
pentru a imbogăți cunoștințele copiilor despre diversitate culturală, geografie. 

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși căpitani de oști sau exploratori neînfricați ai peșterilor 
reci și întunecate, la expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite . 

Teatrele oferă copiilor spectacole gratuite online, unele trupe de divertisment pentru copii, de 
asemenea au oferit în această perioadă spectacole gratuite, seri de lectură în care li s-au citit diferite 
povești, s-au distrat și au învățat alaturi de aceștia . 

Împreună cu părinții, copiii au ocazia să meargă în excursii prin împrejurimi, să exploreze 
natura, să-și îmbogățească cunoștințele despre plante, diferite animale, protejarea mediului, etc. 
Fiecare activitate cu părinții este benefică atât pentru dezvoltarea emoțională a copilului, care petrece 
timp de calitate cu parintele cât și pentru imbogățirea cunoștințelor  

 
 
Bibliografie selectivă: 
1.Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
2. "Elaborarea ofertei de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun- 

Resurse pentru lectură şi informare" Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti;  
3. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007  
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INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR – ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE - ÎN PERIOADA PANDEMIEI 
 

PROF. INV. PRESC. TRANĂ ADELINA LIDIA 
GRĂDINIȚA SFÂNTA LUCIA CRAIOVA 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 

principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul 
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 
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Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

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

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

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se 
constituie în procese originale, diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie 
educaţională din şcoală, dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de 
activităţi extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în cadrul 
fiecărui proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în vedere. 
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Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le 
gestionează, le putem clasifica în: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi a 
lecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 
acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 
educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu 
funcţii educative. 

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi cu întreaga clasă de elevi; 
- activităţi realizate pe grupe de elevi; 
- activităţi individualizate; 
În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 
- activităţi cu caracter predominant informativ; 
- activităţi cu caracter predominant formativ; 
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt: 
- activităţi de educaţie intelectuală; 
- activităţi culturale; 
- activităţi sportive; 
- activități artistice; 
- activități de educație morală. 
Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum anxietatea, stresul și 
incertitudinile, resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele. Deși au mecanisme proprii 
prin care fac față acestor emoții, în condițiile în care școlile sunt închise, evenimentele au fost anulate 
și trebuie să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum mai mult ca 
oricând. Mai jos sunt câteva activități extracurriculare pe care părinții le pot avea cu copiii în timpul 
acestei crize: 

Sesiuni de arta și lucru manual: 
Acest lucru îi va menține implicați ore întregi și va inspira creativitate. Aceste sesiuni presupun 

concentrare, iar copiii vor dori să facă cele mai bune creații posibile. 
Încurajarea creativității: 
Dați-le copiilor cărți de desenat, creioane colorate, plastilina, baloane, etc și încurajați-i să facă 

lucruri creative din ele. Toate aceste activități ii vor ține ocupați și vor învăța chiar ceva nou din ele. 
Cititul:În timp ce copiii sunt în siguranță și stau acasă, încurajează-i spre a citi o carte pe placul 

lor. Studiile au arătat că lectura este una dintre principalele tactici de dezvoltare a vocabularului și de 
îmbunătățire a abilităților de comunicare. De asemenea, învățarea digitală și online poate face parte 
din exercițiu. 

Grădinăritul: 
Îngrijirea unei grădini, plantarea semințelor și urmărirea creșterii plantelor îmbunătățesc 

abilitățile cognitive și abilitățile sociale. Copii învață să acorde atenție, să asculte și să urmeze 
indicații pentru a obține cele mai bune rezultate. De aceea grădinăritul trebuie să se afle printe opțiuni 
când vine vorba de activități extracurriculare. 
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Exemple de activități extracurriculare online 
Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Copilul se arata pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Are anumite 

curiozități legate de Univers si natura ? Atunci ai putea să-l încurajezi spre înscrierea într-un club sau 
cerc tematic, în cadrul cărora se învață despre subiectele care îl pasionează. Chiar daca locațiile fizice 
sunt închise in perioada aceasta, experiența continuă in mediul online. 

Cursuri creative de arte frumoase 
Dacă științele ajută copiii să gândească logic si analitic, arta ii ajută să-și înțeleagă emoțiile și 

să le exprime liber. Totodată le stimulează creativitatea și le dezvoltă imaginația. Există numeroase 
cursuri online de artă. 

Cursuri și ateliere de gătit 
Aceste cursuri merita mai multa atenție. Pe de o parte, Arta culinara ii poate invata pe copii 

disciplina si ajuta la dezvoltarea creativității si abilitaților cognitive. Iar pe de alta parte ii va 
forma copilului un obicei sănătos de alimentație pentru tot parcursul vieții. România este pe locul doi 
la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei 
de mișcare. 

Cursuri de limbi străine 
Daca copilul este interesat, îl poți îndruma spre învățarea de limbi străine. In ultima perioada 

numeroase instituții oferă cursuri online de limbi străine. Acum, copilul are ocazia să înveţe şi să se 
bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbii 
prin poveşti şi lucrul în echipă. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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EXEMPLE DE ACTIVITAȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
TRANCA MARIA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALA GURA-VAII, BUJORENI 
 
Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un 

puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme 
de la o zi la alta. Chiar și așa, poți să te orientezi spre unele cursuri online gândite special să-i dezvolte 
personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul 
lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de 
instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Dacă în ceea ce privește cursurile de programare activitatea poate continua în mediul online, 
programarea unui robot necesită un spațiu fizic în care copilul are acces la materialele necesare și 
învață manual tot ce ține de robotică. 

Dacă vei dori să îi ocupi timpul după școală cu ceva interactiv și de viitor, te poți orienta spre 
cursurile de robotică. Fiind o tehnologie care deja face parte din viața copiilor, cu atât mai mult este 
important să știe cum să o folosească în mod inteligent.  

Aceste cursuri îi dezvoltă creativitatea, gândirea algoritmică și capacitatea de rezolvare a 
problemelor în mod practic, în timp ce învață să construiască și să programeze roboți. Sună bine când 
copilul tău își consumă energia cu ceva constructiv, nu? 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
SĂRBĂTORINDU-L PE MARELE POET ROMÂN, MIHAI EMINESCU 

 
TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 

SCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE 
 
Am propus spre a prezenta două activități extrașcolare realizate în cinstea marelui poet român 

Mihai Eminescu, desfășurate în manieră diametral opusă, online versus tradițional. 
 Activitatea desfășurată în manieră tradițională a arătat așa: 
Activitatea a fost împărțită în trei secțiuni:  
- concurs recitare de poezii aparținând poetului Mihai Eminescu; 
- realizare de desene după o poezie dată, aparținând poetului Mihai Eminescu; 
- realizarea unui poster cu tema “Mihai Eminescu- prin ochi de copil”. 
Participarea la cele trei secțiuni s-a desfășurat sub îndrumarea cadrelor didactice.Elevii au fost 

instruiți cu privire la particularităţile fiecărei cerințe de lucru, apoi au ales secțiunea de lucru preferată. 
Concursul de recitare poezii, elevii au recitat în fața juriului format din cadre didactice, poezii 

aparținând poetului Mihai Eminescu. Juriul a stabilit un clasament în urma desfășurării acestei probe, 
iar elevii au fost recompensați cu diplome în funcție de locul obținut. 

La secțiunea de realizat desene după o poezie ce aparține marelui poet, copiii au fost nevoiţi să 
citească versurile poetului, iar apoi au realizat desene creative și originale, în funcție de imaginația și 
creativitatea fiecăruia.Au fost recompensați cu diplome, în funcție de deliberarea juriului. 

La secțiunea de realizare a unui poster, elevii au fost împărțiți în două echipe, fiecare echipă a 
colaborat pentru a realiza un poster cât mai original și cuprinzător cu tema “Mihai Eminescu- marele 
poet român”.Juriul a deliberat ca ambele echipe să fie câștigătoare, iar elevii au fost recompensați cu 
diplome. 

 Voi prezenta și activitatea desfășurată online:  
Am demarat activitatea dedicată zilei aniversare a marelui poet Mihai Eminescu cu prezentarea 

unui poewrpoint ce prezenta informații despre viața și opera marelui poet discutat. 
După prezentarea informațiilor și facilitarea reamintirii acestora de către elevi, am adresat 

copiilor un set de întrebări pentru a observa dacă aceștia au reținut datele esențiale din prezentare. 
Am continuat activitatea completând online, un rebus, pe care l-am proiectat pe ecranele 

elevilor.  
După completarea acestui rebus, am citit împreună cu cei mici poezii scrise de marele adept al 

romantismului care abordează teme precum natura, iubirea. Elevii s-au inspirat din scrierile sale 
memorabile și au realizat diferite desene, picturi, utilizând tehnici și materiale de lucru diferite. 

La final, pentru a recapitula cele discutate, au urmat câteva întrebări ce au verificat atenția și 
implicarea elevilor. Aceștia au fost felicitați, aplaudați și încurajați să continue lectura. 

 Fără dar și poate, cele două activități extrașcolare, care au vizat aceeași temă, nu au avut asupra 
elevilor același impact. În maniera tradițională, elevii sunt implicați trup și suflet. Simt, exprimă ceea 
ce simt, se exteriorizează, întreabă și cerceteză. Elevii colborează, învață prin descoperire, 
socializează, se exprimă liber și empatizează.  

 Maniera online, are desigur, pe lângă aspectele pozitive, și câteva aspecte negative. Vine în 
ajutorul elevilor timizi, introvertiți, cărora le este greu să se exprime liber în public. Deasemenea, 
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faptul că am descoperit și-am învățat să lucrăm din ce în ce mai bine pe calculator, ne deschide o 
paletă variată de programe și platforme de care ne putem sprijini în demersul nostru didactic.  

 Lucrul rău pe care îl aduce cea din urmă este acelă că, elevii nu mai sunt conectați cu realitatea. 
Atenția se pierde mult mai ușor în mediul online, nu există posibilitatea de a empatiza, de a transmite 
sentimente, trăiri, de a colabora, de a ne strânge mâna și a ne felicita la final. 

 Nimic nu este greu sau imposibil, iar noi, profesori și elevi am demonstrat acest lucru în această 
perioadă dificilă pe care o traversăm. Când există sete de cunoaștere, nimic nu ne poate sta în cale! 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR. TRĂNECI DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ UDREȘTI, DĂNICEI, VÂLCEA 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 

,,Doi parteneri - un singur scop”.  
Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 

copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare.  

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor, convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu. Astfel implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional, creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării 
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 
colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 
a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei 
doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici 
îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimență, va învăța deprinderi sociale necesare 
pentru viață. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Învățătorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități 
de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere 
între elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. În domeniul colaborării școală-familie, punctul de 
plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. 

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu 
părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de colaborare a 
învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de 
perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
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educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-
educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

 
Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 

1994 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE-ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 
 TRAŞCĂ VIOLETA 

 GRĂDINIŢA CU PP. NR. 7 – DROBETA TURNU-SEVERIN 
 
Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
1.In funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii) 

2. Au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

3.Depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie – comunitate. 
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare/ extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală – familie – 
comunitate: „sunt parte din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi.” 

3. Oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai 
atractiv în afara contextului academic. Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de 
abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 
fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 
părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 
trebuie să continue în mediul online. 

 Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 
urma lecțiile online. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DIN DOBROGEA 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TREȘINĂ DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ,,DIMITRIE CANTEMIR” 
CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA 

 
 Paştele este considerat în calendarul ortodox drept cea mai mare sărbătoare creştină. 

Sărbătoarea Paştelui este marcată de obiceiuri şi tradiţii străvechi, pe care românii le respectă, 
începând cu primenirea casei, pregătirea bucatelor, înnoirea hainelor până la ciocnirea ouălelor şi 
luarea luminii Sfinte de la Biserică, în noaptea de Înviere. 

 Dobrogea este una dintre zonele care mai păstrează încă nealterate tradițiile și obiceiurile. 
Perioada Paștelui este încărcată de sărbătoare, fie că celebrează Învierea Domnului creștină ori 
venirea primăverii precreștină. Înaintea Paștelui, de Paște și după Paște, dobrogenii sunt preocupați 
cu respectarea tradițiilor, ținute si interpretate cu strictețe de ritual, căci de aceasta depinde 
prosperitatea întregului an. Dobrogea sărbatorește Lăzărelul, Olaria, Caloianul, Paparuda, Cucii. 

 În noaptea de Înviere, toţi românii merg la biserică pentru a lua lumina Sfântă. După slujba de 
Înviere de la miezul nopţii are loc prima masă de Paşte în familie, atunci când gospodinele aşează pe 
masă bunătăţile pregătite. 

 În a doua zi de Paşte, finii merg în vizită la naşi, unde duc bucate alese (o sticlă de vin, un 
cozonac sau un tort) pentru a sărbătorii împreună Paştele. 

 O tradiţie foarte importantă este că, în Noaptea de Înviere, la ora 12 se stinge lumina în Biserică, 
iar credincioşii vin şi iau lumină de la preot după care o duc acasă. Tot în această noapte, la sfârşitul 
slujbei se oferă pasca înmuiată în vin. 

 În prima zi de Paşte, imediat cum se trezesc, credincioşi se spală pe mâini şi pe faţă după care 
trebuie să-şi facă semnul crucii de trei ori şi să ia o bucată din pască înmuiată în vin, apoi, ciocnesc 
ouă roşii. 

 Paparuda este un obicei Dobrogean şi se desfăşoară în a treia zi de Paşti, obicei pe care îl 
întâlnim în comunitățile de lipoveni din localitățile Niculițel, Luncavița, Văcăreni, Jijila. Acesta 
constă în stropirea cu apă a unui alai de tinere sau de femei bătrâne împodobite cu flori sau cu ramuri 
verzi. Alaiul este format din tineri mascaţi. Femeile se înfăşoară în ghirlande de boz, brusture sau fag 
şi umblă prin sat de la casă la casă şi prin cântecul şi jocul lor invocă ploaia. 

 Ca şi Paparuda un alt obicei este Caloianul. Are loc în a treia zi de Paşte. În această zi se face 
o păpuşă de lut, se îngroapă în câmp. După o perioadă de timp, păpuşa se dezgroapă şi se rupte în 
bucăţi după care se împrăştie pe câmp. Acest ritual este făcut pentru belşugul, fertilitate şi regenerarea 
vegetaţiei. 

 Lăzărelul sau întâmpinarea Primăverii în Dobrogea 
Lăzărelul este o sărbătoare care se ține înaintea Paștelui, în Sâmbăta Floriilor, aceasta mai 

numindu-se și Sâmbăta lui Lazăr.Lazăr sau Lazarica este un zeu al vegetației care moare și renaște în 
fiecare an, primăvara, simbolizând regenerarea naturii. La ceremonial participă copiii, responsabili 
cu dansul ritualic și femeile care formează grupul de colindători. 

Scenariul obiceiului vorbește despre Lazăr care moare într-un accident în pădure, fiind plecat 
să aducă hrana pentru animale. Mama sa și surorile fecioare îl bocesc strașnic, drept pentru care din 
mormântul său se înaltă un copac falnic, cu ramuri bogate.Se mai spune despre Lazăr că ar fi frate cu 
cucul, de care s-a rătăcit, de atunci strigându-se neîncetat unul pe altul. 

Lazărul creștin, de Paște 
 Lazărul creștin, fratele Mariei și Martei, este săracul înviat din morți de Iisus, minune care i-a 

determinat intrarea solemnă și entuziastă în Jerusalim, unde a fost întâmpinat cu ramuri de palmier. 
Acest eveniment se sărbătorește in Duminica Floriilor, după învierea lui Lazăr din Sâmbăta 
Floriilor.Atenție! Cine nu ține obiceiul și nu serbează Ziua lui Lazăr, nu are un an de bun augur și se 
mai umple și de pistrui.  
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Olaria, obicei practicat în Sâmbăta de Florii - Obiceiul constă în aprinderea pe dealuri a unor 
focuri din resturi vegetale sau din furajele consumate de animale în timpul iernii, simbolizând 
purificarea vechii vegetații, pentru a face loc unei vegetații noi și prospere. Rostogolirea pe dealuri a 
roților de căruță înfășurate în paie, simbolizând cursul soarelui pe cer, simboliza și purificarea a tot 
ce a fost rău pentru comuniune. Astăzi, obiceiul se mai practică la Visterna, Niculiţel şi Izvoarele. 

 Baterea alviţei este o altă practică magică de aflare a norocului şi a ursitei la Lăsatul Secului 
de Paşti, sărbătoare care a asimilat un scenariu ritual de înnoire a timpului calendaristic. Tinerii şi 
copiii adunaţi în cerc, încercau să prindă cu gura, fără ajutorul mâinii, alviţa prinsă cu o sfoară de 
cuiul bătut în grinda centrală a podinei. 

 Cei care reuşeau, muşcau din ea, îşi puneau o dorinţă, crezându-se că vor fi însoţiţi de noroc şi 
împliniri, iar tinerii se vor căsători. 

 O altă tradiţie specifică tot Dobrogei de Nord, Cucii, reprezintă un ceremonial de fertilizare şi 
purificare a spaţiului şi timpului în prima zi după Lăsatul Secului de Paşte. Obiceiul este o paradă a 
măştilor de cuci şi cucoaice, urmat de o bătaie şi de horă. În vechime este atestat un obicei mai amplu, 
în trei părţi. Prima se desfăşura în dimineaţa zilei de Lasata Secului, când cucoaicele (flăcăi travestiţi 
în femei), cutreierau satele simulând bătaia cu chiuliciul (un bici în vârful căruia atârna o opincă 
ruptă). A doua parte a obiceiului o constituia o piesă care o avea în centru pe „bunica cucilor”, în 
jurul căreia se adunau, în mijlocul satului, miri şi mirese, ciobani şi ciobăniţe, vânători şi vraci, 
constituind o paradă zgomotoasă. După ce trăgeau trei brazde simbolice, în formă de cerc, unul dintre 
ei (de obicei mirele) era udat cu vin. Seara se desfăşura ultima parte a carnavalului, când măştile erau 
rupte de pe cap, se trânteau la pământ, se călcau în picioare şi se striga: „Să piară cu tine/Tot ce-i rău 
în mine/Şi să fie luminat/Cum am fost înturnat”. Sfârşitul era, fireşte, hora”. 

 Un obicei pe care îl întâlnim în satul Dunărea, comuna Seimeni, și pe care oamenii locului îl 
practică la îndemnul preotului din acest sat este acela că lumina Învierii este dusă în noaptea sfântă și 
celor trecuți în neființă.Tot de la locuitorii acestui sat, care încearcă să păstreze nealterate obiceiurile 
locului, am aflat despre obiceiul din sâmbăta înainte de Paști. Bătrânele satului se trezesc la ora 3 
noaptea și coc o pâine pe care o aduc dimineață, caldă, pâinea fiind pentru cei ce au murit nepregătiți. 

 Cu toate că aceste obiceiuri sunt foarte puțin cunoscute, ele fiind foarte vechi, acest lucru nu 
reprezintă un impediment pentru unii dobrogeni de a le mai păstra.  

 Indiferent de obiceiurile și tradițiile pe care românii le au, în funcție de regiunile din care 
provin, fiecare dintre ei sărbătoreste Paștele cu multă căldură și liniște sufletească, credință în cele 
Sfinte și bucuria de a fi alături de cei dragi. 
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1. M. Rădulescu-Codin, Sărbătorile poporului, 1909; 
2. T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, București, 1977;  
3. I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor românești, Ed. Humanitas, Buc., 1998; 
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

1 IUNIE - ZIUA COPILULUI 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. TRIF DANIELA RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS 

 

 În contextul actual, trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului 

educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea 

activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, ar putea conduce la 

schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor/preșcolarilor, pentru că nimeni nu a fost 

pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se 

adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor/preșcolarilor: învățarea continuă dincolo 

de școală și cu instrumente online accesibile tuturor. Cu curaj și multă determinare, s-a dovedit că se 

poate face progres și se pot încuraja elevii /preșcolarii să învețe, descoperind. 

 Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism, însă s-a dovedit a fi una căreia i s-a făcut 

față și atât profesorii cât și elevii/preșcolarii să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare în programele lor de instruire. 

 Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 

din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de 

instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei 

umane pentru o astfel de experiență didactică. 

Activitățile extrașcolare, care în mod normal se desfășurau cu prezența fizică, au trecut și ele 

pe acest plan și cu acuratețe, au putut și vor putea fi organizate și desfășurate online, astfel încât 

elevii/preșcolarii să participle cu interes și plăcere.  

Referitor la acest aspect, noi, ,,Grupa albinuțelor”, aflându-ne în preajma zilei de întâi iunie a 

anului școlar 2019-2020, am planificat ca exact în acea zi să sărbătorim împreună, online. Astfel, 

activitatea s-a desfășurat sincron, iar copiii au așteptat cu nerăbdare întâlnirea noastră. Având în 

vedere că în anii trecuți sărbătoream cu tort, de data aceasta am sărbătorit altfel, cu o pizza virtuală. 

Activitatea noastră s-a desfășurat în două sesiuni, prima: o provocare atât pentru copii, cât și pentru 

părinții acestora, iar a doua: realizarea provocării. 
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În prima parte am cântat ,,la mulți ani”, am audiat, vizionat și dansat împreună(online), apoi am 

trecut la expunerea provocării și anume să sărbătorim cu pizza. Am realizat o pizza din 10 

triunghiuri(pe polistiren), le-am scris rețeta pe tabla magnetică, cu cifre și simboluri: 10(imagine- 

felie salam), 5(imagine- felie de cașcaval împărțită în două jumătăți) etc, astfel am și consolidat 

numerația în limitele 1-10, întregul din jumătăți, forme geometrice etc. Am avut o pauză de două ore 

în care fiecare copil, ajutat de familie a realizat cate o pizza, utilizând rețeta mea, sau o rețetă proprie, 

apoi, într-o nouă întâlnire sincron au prezentat ce au făcut. Astfel, am stat ,,la o felie de pizza” și am 

sărbătorit, recitând poezii și cântând cântece învățate. 

Copiilor le-a plăcut nespus de mult acest nou mod de a marca și de a sărbători Ziua 

Internațională a Copiilor din lumea întreagă.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19 

 

PROF. INV. PRIMAR TRIF LAURA 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81 

BUCURESȘTI, SECTOR 3 

 
Activitățile extrașcolare sunt activitățile care sunt realizate în afara mediului școlar și au ca 

scopul dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru anumite activități din sfera 

socio-culturală sau fructificarea talentelor personale. Aceste activități se petrec în timpul liber al 

copilului și îl ajută pe cel mic să se pregătească mai bine pentru viață. 

 Activitățile extrașcolare pot fi organizate atât în mediul privat, cât și de către cadrele didactice 

din școala cu sprijinul părinților, dar la costuri mult mai mici. În seria acestora din urmă se regăsesc 

vizite, excursii și tabere, ateliere, concursuri, expoziții etc. 

 Din cauza apariției virusului SARS COV 2, activitățile școlare, cât și cele extrașcolare s-au 

mutat în mediul online. Nu a fost deloc ușor să organizezi astfel de întălniri, școala românească de 

masa nu era pregătită pentru așa ceva. Împreună, dascăli și elevi au învățat să folosească platformele 

online, au descoperit modalități de intâlnire virtuală, aplicații, jocuri etc. Acest lucru ne-a adus 

aproape, desi eram departe unii de alții.  

 Clasa pe care o conduceam se afla la final de ciclu de învățământ, respective clasa a IV-a, toate 

visurile și planurile noastre pentru ultima perioada s-au năruit cu un singur comunicat, apoi cu altul 

si tot așa. Dorința de a fi aproape de ei, de a veghea la starea lor de bine, nevoia de conexiune, de 

incărcare cu optimism m-a determinat să organizez câteva activități mai neobișnuite: ,,Colțișorul meu 

de bine “,,Ceaiul de dimineață”, ,,Noapte bună. colegi!“, ,,În vizită la urșii panda din China“, ,,Turul 

virtual al Europei “, ,,Caravana bancherilor “ etc. 

 Deși au fost foarte frumoase și interesante, activitățile extrașcolare realizate în mediul online 

nu au putut concura cu cele realizate înainte de pandemie. Cu toții avem nevoie de prezența fizică a 

celorlalți, de obișnuitul care ne lipsește și după care tânjim atât cei mici, cât și cei mari. Școala online 

a deschis un nou drum în educația mondială, a adus noi oportunități, dar incă nu suntem pregătiți și 

nu ne dorim să fie prezentă 100 % în viețile noastre. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE DIN MEDIUL 
ONLINE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

 
PROF. MONICA TRIF 

COLEGIUL TEHNIC “VICTOR UNGUREANU”,  
CÂMPIA TURZII, CLUJ 

 
Activităţile extraşcolare sunt activităţi din cadrul educaţiei nonformale, la care pot participa 

elevii ı̂n afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiunea socială, leadership, 
recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a ı̂ncrederii ı̂n sine. Iniţial, ideea 
activităţilor extraşcolare era menită să o fere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita un 
efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare avea scopul de a oferi copilului 
posibilitatea săse mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care ı̂i plac. Treptat, sfera activităţilor 
extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale ı̂n spaţiul şcolii a 
căpătat din ce ı̂n ce mai multă importanţă. Literatura de specialitate care analizează subiectul activităţi 
extracurriculare provine ı̂n special din spaţiul american. 

Se identifică o serie de caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: activităţile care sunt 
organizate de şcoli şi se derulează ı̂n incinta acestora sau ı̂n afară; au rol complementar activităţilor 
formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea ı̂n ansamblu a personalităţii 
elevilor; ţin de ansamblul şcoală– comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi 
a tipurilor de acţiuni derulate; oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de 
dezvoltare plenară a activităţii acestora. 

Caracteristicile cele mai importante, în opinia mea, sunt activitățile extrașcolare care vizează 
dezvoltarea în ansamblu a personalității elevilor și cele care oferă elevilor posibilități de exprimare a 
identității personale. Astfel de activități extrașcolare trebuie desfășurate în învățământul 
preuniversatar la toate nivelurile pentru a ajută elevii să se dezvolte armonios, să 

se cunoască mai bine și să le crească încrederea în sine. Ca exemplu de astfel de activități 
menționez proiectele europene care creează diverse oportunități de dezvoltare a personalității elevului 
și nu numai. Dacă înainte de pandemie, elevii implicați în proiectele europene au avut șansa să 
călătorească, să cunoască alte culturi, vizitând diferite obiective turistice, în prezent aceștia pot să 
călătorească virtual, pot să își dezvolte competențele de comunicare orală și scrisă în limba engleză 
(sau alte limbi străine) în întâlnirile pe Zoom cu alți elevi din alte state europene. 

 Un astfel de proiect este proiectul european Etwinning, Odiseea umană-O cale spre 
existențialism (The Human Odysee-A Path to Existentialism) inițiat de Turcia și desfășurat în 
partneriat cu alte școli din România, Italia, Ucraina, Croația, Portugalia, Grecia, Albania.  

Proiectul are 3 părți și se va desfășura pe o perioadă de un an școlar, din noiembrie până în iunie 
2021. În prima parte, elevii citesc „Odiseea” lui Homer și rezolvă câteva sarcini legate de poveste. 
Partea a doua constă în discutii și dezbateri pe temele din epopee, cum ar fi identitatea, iubirea, viața, 
destinul, libertatea și prietenia, iar partea a treia se axează pe teme ca scopul vieţii şi speranța.  

Scopul acestui proiect internațional este ca elevii să își dezvolte o filozofie de viață. De 
asemenea, ei își vor exersa și îmbogăți vocabularul și frazarea în limba engleză, vor deprinde abilități 
noi de TIC, își vor dezvolta gustul estetic și abilitățile de comunicare, gândirea critică, rezolvarea de 
probleme etc. În plus, până la finalul proiectului ei vor putea întelege mai bine principiile și ideile 
existențialismului, vor dobândi o atitudine pozitivă, tolerantă legată de umanitate, vor înțelege 
importanța ,,călătoriei’’ omului, realizarea și desăvârșirea sinelui prin cunoaștere.  

Toate activitățile se desfășoară pe Twinspace. Se lucrează în echipe internaționale mixte care 
sunt coordonate de mentori (profesorii din proiect). La final, se va realiza o carte ebook, un Kahoot, 
se vor face prezentări, videoclipuri, filmulețe. Elevii învață să folosească Web Tools cum ar fi: Smore, 
Canva, Twinddla, Animato, Moviemaker, Coogle, Anchor, Mindmeister etc. 
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 In concluzie, cei 98 de elevi implicați în acest proiect abordează toate aceste aspecte complexe 
ale vieții, lucrând în echipa dar și individual și astfel ei își dezvoltă gândirea critică, se descoperă pe 
ei înșiși și își dezvoltă armonios personalitatea. În consecinţă, activitățile extrașcolare pot continua 
cu succes și în mediul online. 

 
Bibliografie  
Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de ı̂nvăţământ şi integrarea acestora ı̂n activităţile de instruire 

şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Ţı̂ru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007 
  

1054



 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TRIF RODICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA 

G.P.P. NR. 24  
 
Grădinița joacă un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine, 

momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste momente rolul și 
energia educatorului trebuie să fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea 
cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele 
învățării și a planurilor curriculare. În vremea covid-19 asigurarea suportului emoțional și 
conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează mai mult decât 
cantitatea de activități sau scopul lor.  

„Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au 
lăsat puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă”. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care 
le întâmpină se numără: 

• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre educator-copil sau dintre copii 
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu 
• Evaluarea online poate fi subiectivă 
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la grădiniță 
• Sunt izolați de colegi și de prieteni 
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale 
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 
Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se 

confruntă cadrele didactice încă trebuie gestionate: 
• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia 
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 
• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială 
• Schimbarea programului de ore 
Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem comunități de educatori și profesori, care se 

formează pentru a ajuta atât dascălii, cât și părinții și copiii, creând un mediu prietenos pentru 
parteneriatul dintre aceștia. Pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, 
transformând criza într-o oportunitate de creștere și adaptare la nevoile copiilor, ale educatorilor și 
ale părinților.  

Grădinițele nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților 
sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea grădinițelor nu numai că a perturbat 
procesul de educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul grădinițelor cu program 
prelungit, sprijin pentru bunăstare şi referire la servicii medicale şi sociale de bază. 

 Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 
comunicare și de susținere din partea familiei și a grădiniței ca parteneri în educația lor. Dar 
provocările sunt semnificative pentru toți: familii, educatori, comunități.  

Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 
comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct 
de vedere social, cât şi economic.  

/ 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE...DE ACASĂ 

 
AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR, TROFIN IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”,  

FOCȘANI, JUD. VRANCEA 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

Situația pandemică a adus cu sine modificări în sistemul de învățământ. S-a recurs la școala de 
acasă, școala online. Școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate 
tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze 
mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”. 

Propuneri de activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL… DE ACASĂ: 
 1.Natura are nevoie de ajutor 
- Plantăm seminţe în ghivece sau pahare de unică folosinţă. 
 - Vom eticheta ghivecele pentru a şti ce am plantat. Facem şi câteva poze cu activitatea 

desfăşurată. 
2.Îmi place să cânt şi să dansez 
- Învăţ un cântec şi un dans, după preferinţe. 
2.Bucătarul iscusit 
- Provocarea este să realizaţi, împreună cu părinţii, bunicii, fraţii mai mari un desert sau 

mâncarea preferată. Aştept să-mi faceţi poftă cu pozele produsului realizat.  
3.Comunicăm cu prietenii 
 - Vă propun să înregistraţi un mesaj vocal sau video şi să îl trimiteţi unui prieten sau pe grupul 

clasei.  
4.Suntem buni constructori 
 - Din materialele pe care le avem la dispoziţie construim o căsuţă pentru păsări. 
5.Îmi place să pozez 
 - La această temă vreau să vă îmbrăcaţi frumos şi să faceţi o şedinţă foto.  
6.Fac ce îmi place 
- Aştept să descopăr preferinţele voastre. Activitatea preferată va fi fotografiată sau filmată. 

Vom afla lucruri noi despre fiecare.  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR TRUFAȘ IOANA-ANGELA 
 ŞCOALA PRIMARĂ BURJUC, JUD. HUNEDOARA 

 
 
Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe copii în 

spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o 
lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile online urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau 
a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare 
personală și socială armonioasă.  

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

Educaţia ecologică în şcoală este necesară, posibilă şi utilă, este o nouă ofertă de învăţare care 
a dus la schimbări importante în comportamentul elevilor noştri. Lor nu le este greu să planteze o 
floare, un copăcel, să se bucure de sosirea păsărilor călătoare, să asculte susurul apei, să descopere 
micile minuni ale naturii şi, de ce nu, să ia atitudine când întâlnesc aspecte negative care degradează 
mediul înconjurător. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de copil, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. 
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ACTIVITATI EXTREASCOLARE 

 – INTRE ONLINE SI TRADITIONAL- 
 

 PROF. TRUSCA MARIA MAGDALENA CRISTINA 
PROF. BISTRICEANU ILEANA DANIELA 

 
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. 

 Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

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

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

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

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

 Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-ș folosi, 
în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

1058



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

 Având în vedere diversitatea talentelor elevilor și a intereselor personale, școlile oferă o gamă 
variată de activități extrașcolare. Scopul este de a promova împlinirea tuturor, aceste activități trebuie 
să se potrivească cu gusturile, dar și cu aptitudinile sau abilitățile copiilor și adolescenților. 
Activitățile extracurriculare nu ar trebui să fie considerate o obligație. Acestea aduc plăcere elevului. 
Aceste activități au mai multe efecte pozitive pentru elevul care participă. Este o adaptare școlară și 
socială, dezvoltarea rețelei sale sociale, o mai bună dispoziție și rezultate academice, evidențierea și 
dezvoltarea talentelor sale și consolidarea aspirațiilor sale educaționale. 

 Beneficiile activităților extrașcolare sunt: favorizarea succesului, încurajarea copiilor să se 
depășească pe ei înșiși, dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școala lor, dezvoltând abilități 
sociale care le vor sluji toată viața. Copilul trebuie să fie recunoscut, să fie apreciat. El are nevoie să 
vadă ochii părinților săi strălucind și să simtă că sunt mândri de el. 

 Participarea la aceste activitati este voluntară; prin urmare, tinerii aleg activitățile bazate pe 
propriile interese. În plus, aceste activități oferă un mediu sigur și supravegheat după orele de școală. 
Ele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la școală. Elevii pot 
dezvolta, mai multe abilități personale care pot fi generalizate în alte contexte, de exemplu, simțul lor 
de inițiativă, creativitate, organizare, conducere și lucrul în echipă. La nivel interpersonal, aceste 
activități le oferă posibilitatea de a se conecta atât cu adultul responsabil pentru activitate cât și cu 
ceilalți elevi care participă intens și cu interes la ele, în funcție de specificul acestora. 

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

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

 Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

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

 Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să 
se adapteze.” (Maria Montessori)  

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . Lumea manifestărilor organizate de şcoală şi 
în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea 
şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a 
comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei . 

 Nu am putut desfasura activitati extrascolare ,,impreuna” fizic in acest an scolar dar, prin 
intermediul tehnologiei si internetului, : 

 am putut simti si impartasi sentimente placute din vizitarea online a unor muzee 
(https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt); 

  am format si cultivat interesul pentru problematica sanatatii; am dezvoltat comportamente 
sănătoase și responsabile pentru asigurarea unui echilibru dintre sanatatea individuala si cea colectiva; 

 am facut posibila cunoasterea notiunilor legate de sanatate si boala in vederea dezvoltarii 
armonioase a organismului;am format si consolidat deprinderilor de igiena a muncii, de odihna si 
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recreere; am format deprinderi de alimentatie rationala si de desfasurare de exercitii fizice in vederea 
mentinerii sanatatii(. https://www.youtube.com/watch?v=Gjr9P9A66rQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk,  
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Q0vbKscj0);  
 am reusit sa dezvoltam interesul pentru artele plastice si muzicale folosind activitățile TIC 

si sa petrecem timpul liber în mod constructiv pentru dezvolatarea individuala  
 https://gym.pencilcode.net/; 
  am identificat metode favorabile de învățare eficientă și stabilirea stilurilor proprii de 

învățare; -am identificat analizatorii cu rol important în procesul de invatare;am prezentarea 
modelului Kirkpatric de evaluare (cu 4 nivele-reacția, învățarea, comportamentul rezultatele) 
https://virtualboard.ro/evaluare-eficienta-training/ 

 am descoperit metode de comunicare on-line prin vizionarea de tutoriale prin cunoașterea 
normelor si drepturilor de securitate în procesul de comunicare on-line 
http://www.loveforlife.ch/clasaVirtuala.php; 

 am înțeles importanței disciplinei în organizarea timpului și spațiului pentru studiu. 
https://www.youtube.com/watch?v=W47BG3lpH8A; 

https://www.youtube.com/watch?v=qknbSgkjT50; 
 am facut impreuna dar separat sport zilnic din propria sufragerie atat sincron cat si asincron 

prin intermediul link-urilor. 
 Consider ca maiestria cadrului didactic nu are limite atunci cand este vorba despre a desfasura 

activitati deopotriva interesante si atractive, activitati care sa i faca pe elevi sa participe activ si cu 
mare placere, activitati care sa le starneasca interesul si sa i pun in sitatia de a face corelatii 
interdisciplinare, de a-si imbogatii trairile interioare dar si experienta de viata. Concursuri precum 
crearea unei coregarii de dans pe o anumita tema muzicala, crearea ,,Piramidei alimentelor 
sanatoase”, realizarea de ,,Felicitari pentru mama”, toate realizate doar cu ajutorul TIC au avut un 
real succes in dezvoltarea spiritului competitiv, a imaginatiei, creativitatii si a abilitatilor de a folosi 
cu succes tehnologia informatica. 

 Am invatat sa traim ,, impreuna” bucurii in fata calculatorului din propriile noastre locuinte, 
ne am facut cunoascut unii altora practic inclusiv intimitatea spatiului de invatare, am invatat, poate 
mai mult ca niciodata, sa ne ascultam unii pe altii, sa ne ajutam, sa ne respectam si, ceea ce consider 
ca este cel mai important, am invatat cum este sa ,,ne fie dor” unii de altii, cea mai importanta si des 
intalnita intrebare fiind ,,Cand vom veni fizic la scoala?”, am invatat cat este de important sa fim 
liberi sa lucram, sa invatam, sa radem, sa vorbim, sa traim IMPREUNA. 

 
Bibliografie: 
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 

2007; 
2. Ionescu M., Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3.  Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 

2007 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TRUȚA ANA-MARIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUIEȘD, COMUNA PĂNET 

 
Alături de activitățile de învățare, ca principala formă de organizare a procesului de învățământ, 

în educarea copiilor se folosesc și alte forme de activități, organizate de instituția de învățământ și de 
alte instituții extrașcolare, al căror rol de a contrubui la dezvoltarea multilaterală și armonioasă a 
personalității copiilor. 

Activitățile extrașcolare sunt complementare educației formale și prezintă avantajul că, uneori, 
satisfac mai bine interesele particulare ale copiilor, desfășurându-se într-un cadru mai mult relaxat și, 
în unele cazuri, în alte medii decât cel școlar, cu care sunt atât de familiarizați sau în care s-ar putea 
simți încorsetați. Aceste activități contribuie la îmbogățirea bagajului de cunoștințe al copiilor, la 
dezvoltarea priceperilor și deprinderilor acestora, a unor trăsături de voință și de caracter, la 
stimularea înclinațiilor și aptitudinilor individuale, venind în completarea și ameliorarea achizițiilor 
realizate în cadrul activităților din grupă. 

Întrucât activitățile extrașcolare, ca și activitățile curriculare derulate în mod sistematic la grupă, 
trebuie realizate într-o secvență logică, pentru a forma competențe prestabilite, planificarea acestora 
va ține cont de corelarea cu celelalte activități desfășurate cu copiii și de evitarea supraîncărcării. 

Educaţia, prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 
ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

În școala tradițională, mulți dintre noi am considerat că activitățile extrașcolare au un rol mai 
puțin important în atingerea obiectivelor propuse, dar ultimul an ne-am “ajutat” să ne schimbăm 
părerea, cel puțin pe mine. 

1061



Copiii au nevoie de astfel de activități care le lărgesc orizontul de cunoaștere, care le oferă 
prilejul de a interacționa unii cu alții în diferite situații, care le oferă prilejul de a-și forma convingeri 
de viață, de a lega prietenii, etc. 

Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit față de sala de grupă, prin activități care nu implică 
doar învățarea fomală devine mult mai atractivă și interesantă. 

Deoarece anul trecut, din cauza pandemiei, nu am putut desfășura activitățile din săptămâna 
dedicată activităților extrașcolare, împreună cu colegele mele ne-am gândit că ar fi bine să desfășurăm 
activități diferite în acest an care să respecte atât regulile de distanțare socială cât și cele de igienă. 

În colaborare cu Fundația Noi Orizonturi am implementat proiectul Viața la Țară, la noi în 
comunitate.  

Timp de o săptămână am desfășurat activități gospodărești, am construit suporturi pentru uscare 
plantelor, am explorat și descoperit zona din împrejurimea școlii, ne-am plimbat, am cules plante 
medicinale, am învățat care sunt beneficiile și proprietățile lor, am pregătit și procesat plantele, am 
planificat și organizat târgul de la finalul săptămânii, și bineînțeles, ne-am distrat. 

Programul s-a dovedit a fi un adevărat succes și impresiile copiilor de la final, ne-au făcut să 
înțelegem că decizia noastră a fost bună. 

Activitățile extraşcolare vin în sprijinul demersului educațional, așadar, să încercăm să punem 
accent pe acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TRUȚA CRINA – VALENTINA 
LICEUL TEORETIC „EUGEN PORA” CLUJ-NAPOCA 

 
 Activitățile extrașcolare, uneori, par neinteresante, plictisitoare și stresante pentru unii elevi 

care trebuie să învețe singuri noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta. 
 Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 

competențe ale copilului, atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

 Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 
vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Vorbim de 
acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonale. 

 Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă 
explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Având în vedere contactul cu tehnologia, inevitabil în ultima perioadă și importanța pe care o 
are tehnologia în viața de zi cu zi, activitățile extrașcolare care implică tehnologia informației și a 
comunicării sunt atrăgătoare pentru copii.  

O activitate interesantă este cea în care învață despre programarea de jocuri, animații, aplicații 
sau chiar roboți. Aceste cunoștințe îl ajută pe copil să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să 
găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, 
mai încrezător în propriile idei și mai creativ. 

 Dacă activitățile de programare ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve 
probleme, atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 
creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte 
un mindset sănătos ca viitor adult, aceasta fiind o altă activitate extrașcolară interesantă și atrăgătoare.  

Consider că este important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice 
formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Astfel își poate 
descoperi talentul artistic, vocația, un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor.  

O altă activitate interesantă este cea de tursim virtual. În ultimul an, fiind pandemie, prin urmare 
restricții peste restricții, muzeele au fost nevoite să creeze diverse tururi virtuale și să le pună la 
dispoziția iubitorilor de cultură. Astfel că există și activități extrașcolare pentru micii exploratori. 
Acestea ajută copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
alte civilizații din ziua de azi sau despre unele antice. Se pot vizita în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Activitățile extrașcolare sunt o provocare pentru elevul care își dorește să descopere noi 
informații, să exploreze diverse „lumi”, să creeze. Sunt o sursă importantă de gândire, de socializare, 
de descoperire de sine, descoperire de noi noțiuni, descoperire de aptitudini pe care nu le pot desluși 
altfel și de învățare. 
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PLANIFICARE ONLINE 

PROF. TUCULIA FLORICA 
 

LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU” BOZOVICI 
STRUCTURA GRĂDINIŢA P. N. PRILIPEŢ 

 GRUPA MARE 
 
SĂPTĂMÂNA: 2-4.12.2020 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT/SUNTEM? 
 TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”ROMÂNAŞII” 
 

Ziua/ 
Data 

Activități 
libere alese 
Domeniul 
experiențial 

 SUBIECTUL/TEMA 
ACTIVITĂȚII 

Tipul activității/ 
Grupul de lucru 
al activității 
online 

CADRU 
DIDACTIC 

TIMP 
ALOCAT 

 
Miercuri 
2.12. 
2020 

ADP 
ID 
 

Intalnirea de dimineata: 
https://wordwall.net/resource/69690
29/intalnirea-de-dimineata  

 
ASINCRON 
Platforma 
Liceului şi 
Grupul privat de 
Messenger  
„Grupa 
Albinutelor” 
 
 
 
 
 
 
Activitate 
sincron 
17:00-18:00 
 

 
 
 
Tuculia 
Florica 

 
 
 
 
 
8 ore ALA1: 

Stiinta 
Joc de masa 

 
"Noi suntem români "-fișă de lucru 
(grupa mare). 
 
"Puzzle online "- grupa mică și 
mijlocie. 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=
play&pid=12b7671029ea  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=
play&pid=3f61beedee57  

ADE: 
DLC: 
(Ed.limbajulu
i) 
 DEC1 
(Ed.plastica) 

"Ziua Națională a României " 
 "1 Decembrie și Ziua României " -
filmulețe informative. 
https://www.youtube.com/watch?v
=cC0ioLv5OHo  
https://www.youtube.com/watch?v
=FjkFh13PWPw  
"Steagul României "-dactilopictura. 
 

ALA2 "Ghici, ghicitoarea mea!” 

Activitate 
metodica 

(Studiu individual/pregătirea 
materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
 
Joi 
3.12. 

ADP:ID "Întâlnirea de dimineață:Inviorarea " 
. 
https://www.youtube.com/watch?v
=066OsdEuYMY  
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2020 ALA1: 
Biblioteca 
 

"Semne grafice-băiat și fată "-fișă de 
lucru (grupa mică și mijlocie).  
"Semne grafice- vaza "-fișă de lucru 
(grupa mare). 
 
 
 

ASINCRON  
Platforma 
Liceului şi 
Grupul privat de 
Messenger  
„Grupa 
Albinutelor” 
 
 
 

Tuculia 
Florica 

 
8 ore 

ADE: 
DS2(Activ.ma
tematica) 
 
 
DOS:(Act. 
practica) 

"Al câtelea stegulet lipsește?" -joc 
exercițiu (grupa mare).  
https://m.facebook.com/groups/10
87778661609087/permalink/12689
29193494032/  
 
 "Găsește perechea "-Ziua 
României-joc online (grupa mică și 
mijlocie).  
https://wordwall.net/ro/resource/
7245201/g%c4%83se%c8%99te-
perechea-ziua-rom%c3%a2niei-  
 
 
"Tricolorul țării noastre "- aplicație. 
 

ALA2 
Joc de atentie 
online 

"Denumește simbolurile țării 
noastre "- joc online. 
https://wordwall.net/ro/resource/72
99237/demune%C8%99te-
simbolurile-t%C4%83rii-noastre 
 

Activitate 
metodica 

(Studiu individual/pregătirea 
materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
Vineri 
4.12. 
2020 
 

ADP 
ID 
 

"Întâlnirea de dimineață: 
De la Moș Nicolae mi-aș dori să 
primesc............/Vreau că moșul să îi 
aducă și prietenului meu............ 
(numele) o jucărie. /Dacă aș fi Moș 
Nicolae mami și tati ar 
primi............... !"- continua 
propozițiile. 
 

 
ASINCRON  
Platforma 
Liceului şi 
Grupul privat de 
Messenger  
„Grupa 
Albinutelor” 
 
 

 
Tuculia 
Florica 
 

 
 
8 ore 
 
 

ALA1: 
Tranzitie 
 
Arta: 

"Cântece de Mos Nicolae ". 
https://www.youtube.com/watch?v
=ej16q9pTeNA 
https://www.youtube.com/watch?v
=m-7-QGegwag 
"Ziua României " - fișă de colorat 
(grupa mică și mijlocie).  
"Ziua României " - fișă de colorat 
(grupa mare). 
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ADE:DLC 
(Ed.limbajulu
i) 
 
DPM(Ed.fizic
a) 

"Eu spun una, tu spui multe " - joc 
didactic.  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=FweKl9K7lvg 
 
 
 
"Hora"-dans . 
https://www.youtube.com/watch?v
=J4EnJE9a64U 

ALA2/MP 
 

"Legenda lui Moș Nicolae " -
poveste online. 
https://m.youtube.com/watch?featur
e=youtu.be&v=w7MiC_ZB9l0 

Activitate 
metodica 

(Studiu individual/pregătirea 
materialului didactic necesar pentru 
desfășurarea online a activităților.) 

 
 Intocmit,  
 Prof. Tuculia Florica 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII UN MARE SPRIJIN ÎN 
REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR TUCUŞILĂ NICOLETA RAMONA 

G.P.P. „ALBĂ-CA ZĂPADA” 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

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

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

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

În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă constituie procesul 
informativ-educativ la care contribuie familia şi grădiniţa.  

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind 
modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. 
Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele 
de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei.  

Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se 
formează pentru viaţă. Aceasta reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil 
şi mediul social. Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare 
ale copilăriei, condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului. În relaţiile sale cu mama, 
cu tata şi cu fraţii, copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte valorile 
şi începe să-şi formeze imaginea de sine. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită 
pe copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc.  

În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului 
exemple de comportamente în diferite contexte.  

Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul că 
este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor. 

 Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul necesar. Astfel, 
educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea justă în raporturile 
cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture eventualele carenţe educative. 
Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea şi flexibilizarea raporturilor în 
parteneriatul educaţional. Implicarea, ca agenţi ai educaţiei, a diferitelor instituţii şi persoane din 
comunitate dezvoltă în prezent o imagine complexă şi dinamică a influenţelor educaţionale. 
Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de 
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specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce 
întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării copiilor. 

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma 
unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este 
nevoie de un schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre 
micul învăţăcel. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor și pe diferite gadgeturi aduce copiilor o mare 
satisfacție, prin faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realitații. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influență pozitivă mai evident conturate. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

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

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un feed-back pozitiv, iar sprijinul 
familiei pentru realizarea activităților în online, mai ales la nivel preșcolar este unul destul de 
important.  

 
Bibliografie: 
1. Băran, Adina, (2004), Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Editura 

Aramis Print, Bucureşti 
2. Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti 
3. Vrăşmaş, Ecaterina Adina, (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 

Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

 
TUDOR ANDREEA COSMINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126, SECTOR 5, BUCUREŞTI 
 
Învățarea online oferă o alternativă la clasele tradiționale; permite o anumită flexibilitate și îl 

determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina; se obține un feedback 
instantaneu. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 
pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 
puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar 
trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Există avantaje și dezavantaje 
clare ale utilizării noilor media în clasă. Programele de învățământ încorporează tot mai mult 
tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite 
să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă 
parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază 
ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. A avut loc o trecere, relativ 
rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. Copiii din învățământul primar învață cum să 
folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 
demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte 
bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată 
pentru a completa planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul 
dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne 
conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

Avantaje ale învățării online sunt: 
- Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina; 
- Se obține un feedback instantaneu. Învățarea este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 
tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. Există 
nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale 
electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă. 

Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor. Aceștia au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

Învățarea online favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea 
online, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul 
didactic. 

Există însă și dezvantaje ale învățării online: 
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față 

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 
vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 
construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor 
și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 
crescut și volumul lor de muncă. 
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- Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
- Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai 

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 
important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 
mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 
pentru că acolo are loc educația.  

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 
noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 
nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea 
școlii poate fi promovată în sens pozitiv.  

Mediul online mi-a permis să lucrez în propriul meu confort, în propria organizare. 
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri 

în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.  
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 

 PROF. TUDOR DANIELA  

 SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA CAMPINA 

 

Activitatile extracurriculare au reprezentat dintotdeauna un suport educational solid. In cadrul 

lor elevii au gasit mediul de explorare propice creativitatii si originalitatii. Acest tip de activitati au 

trezit interesul real al elevilor si au constituit o buna sansa de a colabora. 

Activitatile diverse ca tip de organizare au dezvaluit nelimitate abordari in utilizarea resurselor 

educationale si a adaptarii lor la mediul de lucru sau la nivelul grupei de elevi. Libertatea de integrare 

a multiplelor abordari dau cadrului didactic oportunitatea dezvoltarii unui demers educational 

complet. 

Flexibilitatea activitatilor educationale extrascolare duce la succesul lor in randul elevilor dar 

si al cadrelor didactice. Utilizarea de strategii care vin sa completeze mediul scolar traditional creeaza 

un spatiu de lucru atractiv pentru toti partenerii educationali implicati. 

In special ultimul an a adus necesitatea integrarii mediului online in desfasurarea activitatilor 

extrascolare, comunicarea fiind astfel realizata in spatial virtual. 

Prin folosirea tehnologiei cooperarea, lucrul in echipa s-a putut manifesta eficient si elevii au 

dovedit entuziasm in descoperirea lor. Activitatile extrascolare au putut oscila de la oferirea unui 

statut de observator in vizite virtuale la o reala munca de echipa in proiecte in care a fost necesara 

implicarea efectiva a participantilor. 

Traditiile, aspectele culturale au pasit in zona online pentru a se lasa explorate de copiii curiosi 

si entuziasti . Prin activitati extracurriculare online traditiile au avut sansa sa fie puse in lumina si 

impartasite. Copiii au avut bucuria conectarii in mediul virtual cu filonul cultural atat de valoros . 

Folosirea diverselor platforme sau aplicatii in desfasurarea activitatilor extrascolare au adus 

dinamism si au dezvoltat imaginatia, creativitatea, au putut fi realizate sub forma jocurilor educative 

atat de apreciate de catre elevi.  

Activitatile extrascolare desfasurate online ofera un cadrul modern educativ si devin o sursa de 

invatare flexibila adaptata stilului de viata actual. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN VIAȚA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDOR IOANA 

LICEUL TEORETIC ,,ION GH. ROȘCA” 

 OSICA DE SUS, OLT 

 

 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 

volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare 

a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și 

extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

 Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi 

în mod rațional timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

 Activitățile extracurriculare prietenoase și foarte amuzante sunt foarte importante în viața de 

zi cu zi a elevilor. Aceste programe promovează dezvoltarea intelectuală a elevilor, sentimentul de 

perseverență și responsabilitate în cadrul grupului. Instituțiile cu o rată ridicată de abandon școlar 

sunt, în cea mai mare parte, cele care nu acordă o mare importanță acestor programe. Private sau 

publice, multe școli, din păcate, nu dispun de mijloacele logistice și / sau financiare pentru a oferi 

elevilor lor o gamă largă de activități extracurriculare.Cercetările recente arată importanța activităților 

extrașcolare în pandemie, în special în ceea ce privește contribuția la consolidarea aspirațiilor 

educaționale și motivația copilului. 

 O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 

acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 

unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 

faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 

 Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL - 
 

 PROF. TUDOR LUCIA  
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, CÂMPINA 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității, precum și a unor 

competențe dobândite de elev, necesare atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 
și socială armonioasă. Vorbim de acele activități în care elevii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. 

Activitațile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, 
deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere, toate fiind necesare pentru a reuși în 
viață, ajutându-i astfel să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în diverse situații. 

Activitațile extrașcolare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 
în instituțiile de învățămînt cu scop educațional, dar mai puțin riguroase decît cele formale și 
desfășurate în afara programelor școlare. Acestea sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de 
la școală, fiind segmentul de educație care asigură în mare parte transferul de cunoștințe acumulate 
de elevi în cadrul orelor obligatorii din programul standard, ceea ce ofera elevului deprinderi de a 
implementa în practica cunoștințele teoretice acumulate. Desfășurându-se în afara cadrului formal al 
școlii, copiii devin mai relaxați, iar în astfel de momente sunt mai deschiși la tot ce este nou și învață 
mult mai ușor. 

Cu siguranță știm importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja prea mult de tehnologie. 

In ultimii ani procesul educativ a cunoscut transformări dinamice de aceea și metodele de 
predare s-au adaptat stilului modern si interactiv. Implicarea elevului în acest context a devenit o 
necesitate. Învațarea prin metode moderne se axează în mod firesc pe elev care dobândește astfel o 
paletă de aptitudini. În excursii, în parc, la muzeu, la teatru, la spectacol sau la operă elevul este invitat 
să descopere, să gândească și să participe permanent la activitatea de învățare care îi este dedicată. 
Învață din experiențe practice noțiuni care altfel li s-ar părea mai greu. În urma excursiilor în natură, 
copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de 
desen și pictură. 

Metodele presupun strategii de învațare diferențiată în care activitatea educațională devine una 
personalizată prin activități care sprijina elevul în a da un sens propriu elementelor transmise. 
Metodele clasice de predarere îmbinate eficient cu cele moderne, aparținând tehnologiei digitale, 
invățarea devenind astfel atragătoare pentru elev. Este creată astfel o responsabilizare a elevului în 
procesul de învățare, el dobândește un rol activ permanent, fiind pus să cerceteze, să caute, să 
identifice, să recunoască. Implicarea presupune utilizarea spiritului analitic, cooperarea si dezvoltarea 
abilităților de a interacționa în acest mediu. 

Iată doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le poate urma un 
elev în această perioadă când totul s-a mutat online. 

Atelierele de arte pe care le-ar putea frecventa stimulează empatia, abilitățile de comunicare și 
discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și 
dezvolte o minte sănătoasă ca viitor adult. Copilul are înclinații naturale către frumos, creativitatea 
lui trebuie lăsată să de dezvolte, urmărind identificarea și cultivarea de aptitudinilor, a talentelor, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. 

Turismul virtual îl poate ajuta să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care 
trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, sau poate alege să viziteze în 
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regim virtual o selecție impresionantă de muzee naționale sau internaționale, accesând diverse pagini 
online. În cadrul acestor activități elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să 
întocmească colecții, sa sistematizeze date, învață cum să învețe. Prin faptul că prin aceste activități 
se supun de buna voie regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplineaza. 

Pentru că știm că este o perioadă temporară, aceste activități urmează să fie descoperite sau 
redescoperite atunci când normele de distanțare socială vor face posibilă desfășurarea fizică pentru 
copii. Prin aceste activități profesorul, dirigintele sau învățătorul reușește să cunoasca mai bine elevii, 
să-i dirijeze, să îi corecteze, să le influențeze mai ușor dezvoltarea, să rezlizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal al școlii si anume pregatirea copillului pentru viață. 
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ACTIVITAŢILE EXTRAŞCOLARE –MIJLOC DE DEZVOLTARE A 

CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. TUDOR MARIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 23 BACĂU 

 
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare. Grădiniţa 

are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 
Datoria educatoarelor este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea 
de azi .Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt 
activităţile extracurriculare.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul 
că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 
martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia 
zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului 
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea făţă de copii. În şcoala contemporană 
eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea 
de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. În 
învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  

Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în 
cadrul activităţilor din domeniul ştiințe, la activităţile de cunoaşterea mediului după ce copiii au 
observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară- vizitarea unei grădini zoologice cu scopul de a-şi fixa și îmbunătăţi cunoctinţele legate 
de aceste animale.  

Activităvile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea, grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. Dintre aceste 
activităţi putem exemplifica: - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; - vizionarea 
unor spectacole de teatru; - serbări şi şezătorii; - vizite şi plimbări (prin parcuri, grădini zoologice); - 
concursuri școlare; - excursii și tabere; - activităţi desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate 
la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a protejării mediului înconjurător; - proiecte educaţionale 
iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinițe, şcoala, primăria, dispensarul, poliţia. Ca 
activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti:serbări desfăşurate cu diferite ocazii:8 martie, 
Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă:Micul Creştin, Voinicel, activităţi de 
desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte activităţi. După cum se ştie 
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activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate recreativ-instructivă, prilej 
de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă frâu liber imaginaţiei. 
Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi fabulaţie, de 
povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu natura şi de activităţile de 
muncă. Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem 
de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări 
după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de 
capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. Creaţiile preşcolarului dovedesc că 
viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui depăşesc cu mult posibilităţile de care 
dispune. El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar dacă acestea sunt noi şi 
originale doar pentru el. ,,Fiecare individ posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o valorifică”.  

Afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile 
ritmice (dans, muzică). Activitatea creatoare a preşcolarului mijlociu, implică nu doar latura de 
producere, de creaţie progresivă, ci şi pe cea evolutivă. Ori, în actul aprecierii se nasc şi se consumă 
nenumărate emoţii artistice şi estetice care au mare importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a 
sentimentelor estetice. În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să 
participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit 
copiilor, în mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate:muzicale, literare, 
plastice accesibile, formându-se astfel anumite competenţe : de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri . Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul 
lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate 
din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo- cultură. În cadrul activităţilor 
didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, acectia dovedesc creativitate, imaginaţie, 
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, 
prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine 
colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată 
serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a 
încrederii în forţele proprii, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de 
teatru. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. 

PRIMAVARĂ...... 
 soare, culoare, emoții 
Fiecare suflet vibrează de emoție, de speranță, de bucurie atunci când natura renaște. Așadar, 

în fiecare an, năzdrăvanii pregătesc cu entuziasm cadouri pentru Zâna Primăvară.  
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Dacă n-ai fi, 
Dacă n-ai zâmbi, 
De n-ai exista, 
Dacă n-ai cânta, 
Nici viață n-ar fi, 

Nici noapte, nici zi, 
Nici soare, nici vânt, 

Nimic nu ar fi fără tine, 
MAMA MEA! 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ĨN MEDIUL ONLINE – O NOUĂ 

PROVOCARE 
 

PROF. TUDOR MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI 

 
Motto: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

 
Este binecunoscut faptul că procesul educațional se bazează pe îmbinarea activităților 

extracurriculare cu cele curriculare în vederea optimizării acestuia, astfel încât să ajute la formarea și 
desăvârșirea personalităţii elevului. Diferitele tipuri de activități extrașcolare nu numai că vin în 
completarea procesului educaţional, dar oferă și posibilitatea copiilor să interacționeze unii cu alții în 
diferite situații, formează convingeri de viață, dezvoltă anumite aptitudini, oferă posibilitatea de 
exprimare și explorare a identității, au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice, ceea ce 
asigură o integrare socială mai ușoară. Ĩn plus, activităţile extrașcolare antreneză elevii în activităţi 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, ceea ce le oferă 
un grad mai înalt de atractivitate. Pe de altă parte, aceste activităţi se asociază cu o implicare mai 
amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 

Societatea în care trăim se află într-o continuă schimbare și modernizare, iar evoluţia digitală 
este parte integrantă a acestui progres. Dezvoltarea tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor a 
schimbat modul clasic de predare, resursele web fiind folosite cu succes în activitatea didactică de 
foarte mulţi ani. Cu toate acestea trecerea la predarea exclusiv online a reprezentat o provocare majoră 
atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice care au trebuit să se adapteze rapid și să-și schimbe 
modul de lucru. Predarea online nu înseamnă doar transmiterea informaţiilor din lecţie prin 
intermediul tehnologiei, ci și găsirea unor metode, abordarea de strategii didactice, aplicaţii digitale, 
platforme care să faciliteze experienţa învăţării. Dacă în cele din urmă pentru activităţile curriculare, 
soluţiile au venit rapid, situaţia a fost cu totul diferită în cazul celor extrașcolare. 

Literatura de specialitate surprinde diferite tipuri de activităţi extrașcolare: informări pe diferite 
teme, vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor 
muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, excursii, tabere, serbări, concursuri etc. Multe 
dintre acestea n-au mai putut fi realizate online. Este cazul excursiilor, activităţilor organizate în 
mijlocul naturii, al vietii sociale, o modalitate excelentă pin care copiii se pot confrunta cu realitatea 
și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice, zone geografice, 
interacţionează, socializează, dezvoltă, încheagă prietenii, își îmbogăţesc orizontul cultural și 
știinţific. Călătoriile virtuale n-au avut același succes, Dar… experienţa la catedră mi-a dovedit că în 
mediul online elevii devin mai receptivi la informațiile venite din zona digitală, experiența fiind una 
pozitivă, în condiţiile în care au oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în același 
timp. Învăţarea online poate înseamna și interacțiune și schimb de activități, joacă. Rămâne însă o 
provocare pentru cadrul didactic reconfigurarea activităţilor, astfel încât acestea să-și atingă ţintele și 
învățarea să continue și în mediul de acasă, să-i confere atractivitate, să dezvolte aptitudini. Ĩn 
condiţiile învăţării la distanţă, cadrul didactic trebuie să proiecteze activităţile extrașcolare, astfel 
încât acestea să urmărească competenţe ce favorizează reflecția și identificarea soluțiilor, luarea 
deciziilor responsabile în situații concrete de viață. De aceea este important, atunci când elaborăm 
aceste activităţi, să ţinem cont atât de partea educativă cât și de partea distractivă, informală. De 
exemplu, putem să realizăm prin intermediul tehnologiei proiecte tematice, cluburi de dezbatere, zile 
dedicate anumitor evenimente, în acest fel oferim elevilor posibilitatea de a se implica şi de a păstra, 
dincolo de ecran, legătura afectivă și emoțională. 
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Ĩn realizarea activităţilor extrașcolare am plecat de la ideea că învăţarea e un proces activ și 
experimental, iar jocurile interactive sub forma unor concursuri desfăşurate în mediul online pot 
deveni instrumente excelente care îi învață pe copii să se disciplineze, să respecte regulile și să se 
bucure de experienţa pozitivă a progresului.  

- identificarea nevoilor elevilor - în această perioadă, de schimbări majore și neașteptate este 
necesară stabilirea priorităților tematice; 

- adaptarea mesajului și intervenţiei didactice – stilul cadrului didactic trebuie să fie carismatic, 
optimist, bazat pe creativitate și comunicare eficientă. Este recomandat să alegem resurse ușor de 
identificat, iar conținutul să abunde în imagini pentru a preveni plictiseala și monotonia; 

- asigurarea feedback-ului; 
- crearea unui forum de discuții. 
Realitatea trăită ne-a dovedit faptul că școala online prezintă numeroase avantaje pentru 

învățarea modernă, dar mai ales pentru învățarea viitorului De aceea este important ca activităţile 
proiectate să conţină obiective realizabile, pe care elevii să le poată atinge prin efort propriu, 
motivându-i să-și stabilească singuri scopuri provocatoare. Totodată trebuie să le dezvolte 
competenţe care să-i ajute să se integreze mai ușor în societate, să-și găsească locul și să-și descopere 
valoarea.  

 
Bibliografie: 
 Cucoș, Constantin, Școala online - elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București, București, 2020. 
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2020. 
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EXEMPLE DE MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE DESFĂȘURARE ÎN ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TUDORA ELENA RAMONA 
 LICEUL: ,,PREDA BUZESCU,, BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 

 
 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții 
de învățământ. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul 
şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură Activitățile extrașcolare sunt foarte importante 
pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la 
formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se 
formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă 
toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire 
este mult mai ridicat. 

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care 
le urmează. 

 În această perioadă dificilă, determinată de pandemia de CORONA VIRUS, activitățile 
extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format vine în ajutorul părinților care caută 
să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. O astfel de activitate este reprezentată de cursurile 
de programare online pentru copii. Este binecunoscută importanța pe care o are tehnologia în viața 
de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi 
și echipamente inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. Trebuie să ne asigurăm, pe 
cît posibil, că acesta o folosește în mod sănătos și constructiv. Cunoștințele pe care le deprinde prin 
programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și 
logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit 
pentru provocări, mai încrezător în propriile idei și mai creativ. 

 O altă activitate extracurriculară mult căutată în școala online este turismul virtual. Dacă vrem 
să-i ajutăm pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, potem alege să vizităm împreună în regim virtual o 
selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în 
online. Putem face o ,,excursie virtuală,, chiar și la o grădină zoologică, aceste activități fiind foarte 
atractive pentru copii. 

 Un alt exemplu de activitate extracurriculară este reprezentat de cursurile și atelierele online 
pentru gătit. În această perioadă gătitul într-un mod cât mai sănătos reprezintă o preocupare principală 
în oricare familie. Stând foarte mult acasă, avem ocazia să gătim alături de copii. Alimentația haotică 
pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe 
locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate 
și a lipsei de mișcare. Există cursurile sau atelierele de gătit online, unde nu doar că va afla cum se 
pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru 
tot parcursul vieții.  
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 Tot o activitate extracurriculară la îndemână în această perioadă este cea referitoare la protecția 
mediului înconjurător. Dacă vrem un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, îl 
putem înscrie la cercuri de ecoturism sau ecologie, acestea desfășurându-și activitățile online. 
Educația ecologică ajută copiii să afle cât de important e mediul înconjurător pentru viața oamenilor 
și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din 
comunitatea lor. Totodată, copiii își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea 
de a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai 
frumoasă. Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru 
că sunt diversificate pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți.  

 Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
urma copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online și când trebuie să acordăm o deosebită 
atenție calității timpului petrecut în fața calculatorului. 

 
 Bibliografie: 
1. IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001  
2. http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie. 
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ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

15 IANUARIE 2021 
 

TUDORACHE MARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date generale 
Nume și prenume profesor(i) 
organizator(i): 

Tudorache Maria 

Unitatea de învățământ: Şc. Gimnazială „Sf. Nicolae” Pietroşiţa 
Titlul activității: Lectură:”Despre Mihai Eminescu 
Aplicații/ platforme folosite 
pentru derularea activității: 

Twinkl, Pinterest  
Zoom 
Classroom 

Elevi implicați  
(grupa de vârstă/ clasa): 

8-9 ani/Clasa I  

”3-2-1” 
Prezentarea activității (minimum 3 secvențe însoțite și de imagini sugestive, care să respecte 
normele GDPR) 
 Activitatea s-a desfășurat sub formă de întâlnire online-aplicația Zoom. Elevii au urmărit o scurtă 
prezentare ppt despre viața și activitatea poetului. Apoi au recitat câte o strofă din poeziile 
poetului.Unii au recitat poezii în întregime („Somnoroase păsărele”, ”Cu penetul ca sideful”) . 
Învățătoarea le-a recitat poezia „Glossă”, rugându-i pe elevi să ia aminte la sfaturile ascunse printre 
versuri. 
 Activitatea s-a încheiat după ce elevii au reprezentat, prin desen, un fragment din poezia recitată. 
 La ora de Arte vizuale și abilități practice elevii au pictat „Lebăda-pictură cu palma”, unul dintre 
elementele naturii, mult îndrăgită de poet. 
 ro2-lc-2544732-mihai-eminescu-prezentare-powerpoint_ver_2 

ro-dec-32--new-lebda-pictur-cu-palma-_ver_2.pdf  
 https://images.app.goo.gl/czuwtiEC3RyDj4pf8  
Feedback (minimum 2 opinii formulate de elevi/ participanți) 
 La activitate au participat şi câţiva părinţi care au apreciat efortul depus de toţi cei implicaţi. 
Elevii au fost incântaţi, au participat cu bucurie şi au primit diplome personalizate. 
Concluzii (minimum 1 concluzie formulată de echipa organizatoare) 
 Activitatea a constituit un moment de omagiere a marelui şi unicului poet, Mihai Eminescu. Chiar 
dacă sunt prea mici, elevii clasei I au participat cu emoţie şi au adăgat încă o experienţă frumoasă 
etapei lor de dezvoltare. „Ce e rău şi ce e bine/Tu te-ntreabă şi socoate...”  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TUDORACHE LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, JUD. IAȘI 
 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de 
intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Activităţile extracurriculare 
organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la 
viaţa şi activitatea comunităţii locale. Activităţile extracurriculare de masă 
reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o 
grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . 
Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 

atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 
Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui 
copil la care participă colegi din toată grădiniţa; aniversarea zilei de naştere a unor copii care au 
frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de 
păpuşi; vizitarea centrului de plasament; excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee. 

Situația în care acum ne aflăm, generată de această stare medicală, în care s-a făcut brusc 
trecerea la forma de învătare on-line, oferă posibilități limitate de manifestare a copiilor în cadrul 
unor activități extracurriculare. Nu am putut explora împrejurimi, nu am putut merge în drumeție, în 
excursie, în vizite, nu „ne-am putut întrece” în cadrul unor concursuri pe diverse teme (jocuri sportive, 
artistico-plastice etc.), nu am putut sărbători ziua de naștere a unui copil, nu am vizionat spectacole, 
nu am vizitat muzee. Am avut si, din păcate, uneori, n-am avut conexiune la internet, ne-au lipsit 
calculatorul tableta sau telefonul, În schimb, dorința de a ne implica în activități extracurriculare, fie 
ele si în format on-line, am avut-o, educatoare, copii și părinți la un loc. Această dorință s-a 
materializat prin implicare în acțiuni constând în: activități de curățenie, organizare, amenajare și 
reamenajare a spațiilor interioare și exterioare ale locuinței (organizarea cărților în bibliotecă, 
igienizarea și curățarea spațiilor din casă, aranjarea hainelor în dulap, curățarea încălțămintei, 
amenajarea unui colt al camerei așa cum și-l doresc, amenajarea unui spațiu floral în grădină/curte 
etc), realizarea de lucrări artistico-plastice din diverse materiale, jocuri de mișcare, vizionarea on-line 
a unor povesți, piese de teatru cu păpuși, jocuri de societate în familie etc. Toate activitățile planificate 
au avut rolul de a transmite experiența adulților către copii, încurajând comunicarea, oferind adulților 
oportunitatea de a-i c unoaște mai bine și de a-i învăța lucruri noi prin abordări inedite. Este important 
să avem rădbare și deschidere pentru învățarea împreună. 

În concluzie, consider că trebuie să 
încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care 
le putem aborda. Având posibilitatea de a 
desfăşura activităţi extracurriculare munca 
noastră devine un pic mai uşoară deoarece 
aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe 
copii să participe fără să-i forţăm. Menirea 
noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 
indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR TUDORACHE MARIUS ADRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, JUD. IAȘI 

 

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 

adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 

astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 

cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 

ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia 

prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 

creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 

cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de 

a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca 

obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 

recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi, 

elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze 

date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-

şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 

uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului 

pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 

ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.Multiplele 

restricții impuse de pandemia de Covid-19, faptul ca școala pe care o știam a fost nevoită să treacă într-un sistem 

pe care, până acum, nu l-a cunoscut (cel on-line) m-a convins, dacă mai era cazul, de utilitatea, de importanța 

activităților extrașcolare, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de 

activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, să-
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și formeze convingeri de viață, să lege prietenii sau să-și învingă timiditatea. Din păcate, interacțiunea școlară, 

a lipsit. Nu doream însă să ajung în imposibilitatea de a-i descoperi altfel pe elevi, de a pătrunde dincolo de 

formalitățile obișnuite ale relației cadru didactic-elev, manifestate în cadrul lecțiilor de predare, învățare, 

evaluare, în cadrul activităților „față în față” să fie frântă/înfrântă de o situație pandemică. Locul unor activități 

extrașcolare ca, de exemplu, excursiile, drumețiile, vizitele, concursurile, au fost „ocupate” de altele, ce-i drept 

nu de aceeași amploare, menite însă descopere, să dezvolte, să valorifice interese şi pasiuni, să stimuleze 

creativitatea, să dezvolte atitudini de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de 

caracter. Fotografiile adăugate, prezentând copii care se manifestă în cadrul unor activități extrascolare 

(activități/jocuri sportive, activități ecologice/de protejare a mediului, activități practice în gospodărie etc.) 

planificate, coordonate in sistem online vin să ilustreze cele afirmate mai sus. 
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 EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ VALORIFICATĂ ÎN ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE 

  
 PROF. TUDORACHE VALENTINA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 
 
Proiectele extracurriculare şi extraşcolare au o importanţă tot mai mare, fiindcă şcoala trebuie 

să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.  
Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / 
tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. Activităţile extrașcolare întregesc 
activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile 
concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, 
completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter 
interdisciplinar şi practic-aplicativ. 

Zilnic, tehnologiile noi schimbă fața lumii și felul în care ne raportăm la ea. Expansiunea 
tehnicii de calcul şi dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în general, au produs 
schimbări la toate nivelele societăţii, afectând şi educaţia, obligând-o să se adapteze la noile nevoi şi 
expectanţe. Utilizarea tehnologiilor informatice aparţine unui concept căruia i se atribuie înţelesuri 
diverse în funcţie de context şi moment.  

 În contextul pandemiei Covid-19, multe activități extrașcolare nu se mai fac. Elevii nu mai pot 
practica multe activități sportive, nu mai pot frecventa cercuri de dans, muzică, literatură, știință și 
tehnologie.  

Educaţia tehnologică, permite abordarea interdisciplinară, în care îmbină sarcini didactice din 
domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. Imprimă activităţii didactice 
un caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi 
oboseala şi fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor, stimulează dezvoltarea inteligenţei 
emoţionale. 

Profesorul de Educaţie tehnologică, trebuie să dea dovadă de măiestrie psihopedagogică în 
activitatea sa. Aceasta constă în capacitatea personală de a concepe, organiza, proiecta şi conduce atât 
procesul de învăţare cât și activitățile extrașcolare desfășurate preponderent în mediul online. 

La toate nivelurile şcolare se observă îmbunătăţirea randamentului elevilor atunci când în 
procesul de învăţământ intervine calculatorul. Se acordă astfel elevilor sprijinul în dezvoltarea 
deprinderilor legate de comunicarea informaţiei, pentru a obţine, prezenta şi transmite informaţii în 
forme variate: texte, grafică, tabele, etc.  

Instruirea elevilor trebuie să se realizeze într-un mod profesional iar calculatorul să ofere 
sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare / învăţare în abordarea unor teme din 
programa de educaţie tehnologică încurajând gândirea creativă şi critică, dezvoltând abilităţile 
elevilor în ceea ce priveşte prezentarea informaţiei şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea unor îndemânări 
de procesare complexă a informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor puse la dispoziţie de calculator. 
Calculatorul sprijină procesul de educaţie iar metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă 
avalanşei de cunoştinţe şi varietăţii de meserii şi domenii de activitate către care se îndreaptă copiii 
noştri. 

 Sub genericul ”Cu bucurii de Paşte şi Florii” elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 22 Galaţi vor realiza 
în mediul online o expoziție cu produse specifice sărbătorilor de Paște și de Florii realizate în 
colaborare cu membrii familiei și vor edita o revistă. 

Paştele, ziua Învierii lui Iisus Hristos, după răstignirea Sa pe Cruce şi îngroparea sub grea 
lespede, este prăznuit de toţi creştinii ca o sărbătoare de mare bucurie sufletească, cu belşug de bucate, 
între care nelipsite sunt ouăle roşii. La români, obiceiul pregătirii ouălelor de Paşti cunoaşte 
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particularităţi care conferă tradiţiei semnificaţii deosebite, integrând-o deseori universului atât de 
fascinant al artei populare. 

Iubitori ai tradiţiilor populare, elevii împreună cu membrii familiilor vor realiza diverse produse 
pe care le vor fotografia și pentru care vor prezenta pe scurt tehnologia de execuție și semnificația 
acestora. Pot fi coşuri cu ouă pictate, desene cu semnificaţie pascală, icoane pictate pe lemn, vase cu 
grâuşor încolţit, cozonaci, pască, etc.  

Fotografiile vor fi prezentate în cadrul unei expoziții online care va fi postată pe site-ul școlii. 
Lucrările cele mai reușite vor fi prezentate în revista școlii. 

Editarea revistei este un proces complex, îndeosebi sub aspectul emoțiilor. Revista este un 
spațiu al relatărilor, al speranțelor pentru viitor, al experiențelor de orice fel, al interviurilor luate 
cadrelor didactice, părinților sau altor persoane din comunitatea locală. 

Se stabilesc etapele de lucru. 
În prima etapă se organizează colectivul de redacție: profesorul coordonator de educație 

tehnologică, autori, redactori, corectori, graficieni, tehnoredactori și se stabilesc sarcini pentru fiecare. 
În următoarea etapă se stabilește cuprinsul revistei, eventual cu pagini dedicate profesorilor de religie, 
preotului de la biserica din vecinătatea școlii, părinților, elevilor, concluziilor, etc. O altă etapă constă 
în strângerea, prelucrarea, corectarea articolelor și aranjarea în pagină. În ultima etapă se adaugă 
copertele și revista în format digital este postată pe site-ul școlii și este stocată pe un dispozitiv 
portabil (stik, CD, etc.). 

Valorificarea revistei se va face în mediul online prin prezentarea acesteia în cadrul ședințelor 
cu părinții, la întâlnirile consiliului elevilor, la diverse întâlniri cu reprezentanți ai comunității locale. 

Revista devine un document prețios al unei generații cu experiențele, visele și aspirațiile 
acesteia. 

Elevii demonstrează gândire creativă, prin elaborarea unor modele de acţiune şi de luare a 
deciziilor adecvate. Înţeleg şi utilizează tehnologiile în mod adecvat, prin folosirea de idei, modele şi 
teorii diverse pentru a investiga şi a descrie procesele naturale şi sociale. Înţeleg consecinţele 
dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului. 

Elevii îşi dezvoltă capacităţile de investigare şi îşi valorizează propria experienţă, prin 
dezvoltarea unei metodologii de muncă intelectuală şi a capacităţii de explorare a realităţii 
înconjurătoare. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 
şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 
prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie utilizând metode de comunicare 
non-verbale sau paraverbale. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, 
familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol 
formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a 
şcolii în care învaţă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

CONCURSUL DE VIOARA ONLINE – ESEU 
TUDORI VASILICA, PROFESOR VIOARA, LICEUL DE ARTA, SIBIU 

 
 Nu am putut reconstitui din memorie, cu precizie, modul de desfășurare al orelor la școală 

(online sau fizic) dar noi am lucrat consecvent și am pregătit programe muzicale pentru eventuale 
manifestări artistice 

Și conform tradiției, din luna februarie au început să sosească pe adresa școlii noastre invitații 
pentru concursuri la instrumente. Am reținut doar concursurile care cuprindeau instrumentul vioară 
(obiectul nostru de studiu) și am constatat că multe concursuri, considerate tradiționale, au rămas 
active și bineânțeles au trecut online: 

− Concursul Național de Interpretare Ada Ulubeanu, 9-10 aprilie 2021, ediția a XI-a online, 
organizat de Fundația culturală Remember Enescu; 

−  Festivalul-concurs Johann Sebastian Bach, 23-24 aprilie 2021 ediție online, organizat de 
Scoala Gimnazială de Muzică Augustin Bena, Cluj-Napoca; 

− Concursul Național de Interpretare a Muzicii Românești Sigismund Toduță, 28-29 mai 2021, 
ediția a XXXVII-a, online, organizat de Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistrița; 

− Concurs Național de Interpretare Instrumentală - Vioară Geantă-Manoliu, 21 aprilie – 21 
mai 2021, ediția a II-a online, organizat de Fundația culturală Tinere talente, Târgu-Mureș. 

Anul acesta cu eleva mea, Haiduc Lavinia Iemima, clasa a VIII-a, ne-am înscris la Master of 
strings International Competition – George Manoliu Competition, 15 martie 2021, prima ediție, 
online, organizată de Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București. 

Ce a adus nou acest concurs? 
Feedback-ul membrilor juriului trimis nominal pentru fiecare concurent. Profesorii din juriu au 

fost străini: din Albania, Rusia, SUA sau români la origine care activează in Germania, Olanda, 
România și SUA. Cu eleganță, generozitate și bunăvoință prestația noastră artistică a fost atent 
audiată. 

Am citit printre rânduri (impresii personale): 
1. „Mozart-ul trebuie să fie mai lejer. Arcușul la Pugnani-Kreisler este bun. Tehnica este bună. 

Dacă pianul a fost rău acordat nu este vina ta!” 
Acesta era un comentariu. Am înțeles că este o atitudine prietenoasă, de încurajare. 
2. „Un cântat expresiv!” 
Am zâmbit de fericire. Preocuparea pentru expresie a dat roade. 
Am primit și recomandarea de a schimba poza măinii stângi pentru a ajuta degetul 4 șă fie mai 

relaxat. 
Să redau un caracter vocal la concertul de Mozart va fi mai greu. Deocamdată ne străduim la 

corectitudine ritmică și melodică. 
3. „Totul este sub tempo! Și afectează tehnica de dreapta”. 
Comisia nu știe dar concertul este crud și…atâta putem acum. 
4. „Intonația nu este corectă!” 
Da.., mai avem mult, mult de lucru. 
5. Comentariul din Albania, simplu și clar: „trebuie îmbunătățită 

tehnica și muzicalitatea”. 
6. Rusia – nici un comentariu nu era trecut și nici noi nu am avut 

vreun comentariu. Foarte clar: nivelul nostru nu intră în discuție pentru 
o competiție.  

Am precizat aceste două țări știind că profesorii lor sunt severi și 
nu fac eforturi de politețe. 
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7. Am avut și astfel de aprecieri: „bine pusă pe vioară, bună atitudine scenică și implicare în 
sunet”. 

Da!!! Nu ne împăunăm cu aceste aprecieri dar ele ne ajută să continuăm, să nu abandonăm 
studiul la vioară, mai ales acum la final de ciclu gimnazial, când ne gândim să alegem o carieră 
muzicală. 

Ce nu se vede:  
- multe ore le-am făcut online și a fost mai greu. Am făcut foarte puține corepetiții, fiind 

condiționați de accesul în școală. Pentru înregistrare am avut o singură ședință care nu a putut fi foarte 
lungă din cauza oboselii. Am încercat să lucrăm cu negative de pe internet dar nu am avut nivelul 
tehnic să ținem pasul. Acestea nu sunt scuze, ci constatări. Precis comisia știe aceste aspecte și a avut 
înțelegere pentru condițiile actuale de studiu. 

- trebuie să spunem „verde în față” – orele de nestudiu. 
Ce se vede: 
- publicul nu iartă ! Ce se întâmplă pe scenă este numai o dată. Și trebuie să fie impecabil. Nu 

pot să am o prestație artistică rea pentru că „am fost bolnav când am fost mic” sau pentru că am făcut 
orele online. Ceea ce a spus comisia este adevărat. Și sunt și multe alte „adevăruri” – nespuse. Dar 
trebuie să încercăm. 

- trebuie să spunem „verde în față” – orele de nestudiu. Nu e greșeală de tipar! 
A fost dorința fermă a Laviniei de a participa la concurs. 
Ne-am pregătit ca pentru un concurs real: pregătirea de specialitate la vioară, rochița nouă din 

dulap, flori bucuroase pentru doamna profesoară de corepetiție, Aurora Oltean, care ne-a ajutat la 
realizarea audiției. Scena a fost adaptată, adică atât căt a intrat în cadrul telefonului. Fără să vrem am 
activat tipicul festiv, tradițional al unui concurs adevărat. Ce lipsește din peisaj este publicul, emoția 
vie, nemijlocită, împărtășită cu auditorul. 

Ne-am autoevaluat și am acceptat să fie chiar și numai o diplomă de participare. Ne-am bucurat 
că am primit mai mult, MENȚIUNE. Ne-am mobilizat și am pregătit programul alcătuit din trei 
lucrări muzicale, ceea ce înseamnă un repertoriu adevărat de concurs. Pentru noi a fost o experiență 
utilă, care ne-a motivat pentru studiu la vioară și vrem să o repetăm și să o perfectăm în anii următori. 

Telefoanele cu care am înregistrat au fost capricioase, neștiind să le folosim în detaliu. Imaginile 
îmi par frumoase, ne avantajează, poate și datorită faptului că nu sunt tridimensionale. Nu este prima 
înregistrare pe care o facem și am început să ne familiarizăm cu aparatele de înregistrat (tableta și 
mai ales telefonul) și cu procedurile de transmitere a informațiilor. 

Realizarea unei înregistrări pentru un concurs instrumental nu este o noutate. 
Marile concursuri pentru instrumente au prima probă - realizarea unui CD. 
Prima probă la un concurs pentru ocuparea unui loc în orchestră se face prin trimiterea unei 

înregistrări. Apoi urmează invitația la concursul propriu-zis. 
În vremurile de demult, să realizezi o înregistrare era un eveniment și numai marii interpreți 

puteau realiza acest lucru. Acum a devenit o necesitate. Orice probă practică de instrument (recital, 
concert, concurs) poate fi pe suport digital. 

La acest concurs, la dorința competitorilor, publicarea înregistrărilor pe canalul Youtube s-a 
făcut cu varianta Public, adică pentru toată lumea, probabil fiind concurs internațional. Așa am postat 
și noi. După terminarea concursului - ștergem sau nu ștergem înregistrarea? De la prima ascultare e 
clar: înregistrarea trebuie eliminată. Este o execuție modestă a unui elev în munca sa de formare ca 
instrumentist. Dar mama își dorește să vadă realizările copilului! La fiecare audiere a înregistrării 
apar noi greșeli. Discuția poate continua la nesfârșit. Concluzia este că trebuie să ne reabilităm printr-
o nouă înregistrare de concurs. 

Participarea la concurs a fost o experiență care ne va ajuta să planificăm activitatea noastră pe 
viitor. Recomandările primite, căldura sufletească și prietenia care răzbate din cuvintele profesorilor 
evaluatori ne-au încurajat să muncim mai departe. 

Și rămânem la eterna concluzie: cine stă mai mult cu vioara în mână are rezultate bune. 
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 CUM ALEGI ACTIVITATEA ONLINE POTRIVITĂ PENTRU 

COPILUL TĂU? 
 

 PROF .INV. PRESC.: TUDORIE EMILIA CAMELIA 
 G.P.N. BALESTI, JUD. VRANCEA 

 
 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format 

vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Cursurile 
disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul 

de întrebări despre Univers și despre planeta noastră? Există cluburi și cercuri tematice, în care se 
învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și 
pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

 Cu siguranță cunoști importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e 
atras un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente 
inteligente, copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. De ce să nu te asiguri că, de mic, copilul tău 
o folosește în mod sănătos și constructiv? Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, 
animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească 
soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, mai 
încrezător în propriile idei și mai creativ. 

 2. Ateliere creative de arte frumoase  
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele. Dacă cele 

din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte ii 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută 
să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult.De aceea e 
important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește 
mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în familie un mic pictor, 
un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură.În acest fel, îi 
vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, 
sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie un mic pictor, un 
viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 3. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe 

copilul tău să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte 
civilizații din ziua de azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de puștiul tău 
un muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.  
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 4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată.Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste 
fragede este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi 
e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot 
schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care implică lecții 
de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea 
și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. 
Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce 
experimentează cu ingredientele. 
  

1092



 
CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ONLINE 

 
PROF. TUDOSE ANCA 

 
 Activităţile extracurriculare duc la identificarea aptitudinilor, talentelor, la cultivarea unui stil 

de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Totodată, pot 
constitui un punct de plecare în lărgirea orizontului de cunoaștere în rândul copiilor și identificarea 
unor direcții pe care aceștia doresc să le urmeze în viitor. De aceea, activitățile extrașcolare având ca 
scop orientarea școlară și profesională au un rol esențial, în special în clasa a VIII-a, când elevii își 
conturează traseul educațional. În acest context pandemic, activitățile de orientare școlară și 
profesională s-au derulat preponderent online, prin intermediul unor aplicații și platforme 
educaționale. În continuare, voi prezenta câteva exemple de platforme și mijloace utilizate de către 
mine în acest tip de activități, în calitate de diriginte al clasei a VIII-a.  

Elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc 
și-au exprimat aspirațiile privind meseria vizată, pe platforma www.linoit.com. Linoit este un serviciu 
gratuit care permite crearea online a unui panou de post stick-uri multi-media. În plus față de textul 
de bază, post stick-urile pot conține videoclipuri, imagini și fișiere atașate. Linoit permite utilizarea 
unui calendar încorporat pentru a seta datele scadente pentru notele create. Pentru a utiliza Linoit, 
trebuie să vă înregistrați pentru un cont (gratuit). După ce v-ați înregistrat, puteți partaja panourile cu 
elevii dumneavoastră, aceștia pot adăuga note pe tabloul de colaborare și pot citi și notele altora. Este 
util pentru a crea activități colaborative, pentru a trasa sarcini cu termene limită, pentru a colecta rapid 
opinii unui întreg grup de elevi. Am numit acest panou, ”Panoul meseriilor”.  

 

 
 
În scopul colectării opțiunilor elevilor privind traseul educațional, am realizat un chestionar 

Google forms: https://forms.gle/rbPbKHH7A8kdeiBD8, care a conținut întrebări precum: Care 
consideri că sunt avantajele absolvirii unui liceu? Care consideri că sunt avantajele absolvirii unei 
școli profesionale? Alege tipul unității de învățământ pe care dorești să o urmezi după terminarea 
clasei a VIII-a. Dorești să urmezi studiile în localitatea natală? În cadrul cărei instituții? Ce 
specializare? Ce instituție de învățământ dorești să urmezi? Ce te-a determinat să faci această alegere? 
Ce meserie dorești să urmezi și de ce? Care e motivația acestei alegeri? În urma interpretării acestui 
chestionar s-au desprins foarte clar aspirațiile individuale ale elevilor, acestea fiind apoi prezentate și 
interpretate împreună cu părinții care au luat contact, unii pentru prima dată, cu aspirațiile propriilor 
copii.  

Elevii au realizat reprezentări grafice ale meseriei pe care doresc să o urmeze, prin intermediul 
aplicației Paint 3D sau prin desene realizate pe foaie de desen. Totodată, au realizat scurte filmulețe 
prin care și-au exprimat verbal visurile și aspirațiile de viitor în ceea ce privește parcursul lor 
profesional. Prin intermediul aplicației Fotografii din Windows 10, am realizat un colaj foto-video, 
rezultatul fiind un film numit ”Galeria meseriilor”. Aplicația permite editarea pozelor și crearea de 
montaje video incluzând poze și fișiere video, ferestre text, fond sonor și efecte.  
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 Contextul pandemic pe care-l traversăm a avut pentru învățământ și efecte pozitive. Astfel, 

fiecare dintre noi - profesor, elev, părinte – și-a îmbunătățit semnificativ competențele digitale, a 
descoperit și explorat o lume a platformelor și aplicațiilor online, mijloace care au înlesnit predarea, 
învățarea, percepția asupra noțiunilor abstracte și care, iată, au facilitat organizarea unor activități 
extrașcolare atractive pentru elevi și reprezentative pentru dascăli și părinți. Cu siguranță, aceste 
mijloace vor deveni constante în procesul de predare/învățare/evaluare și, mai ales, în activitățile 
extrașcolare organizate în școală.  
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„VÂNĂTOAREA” DE OUĂ – ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 
CLASA I STEP BY STEP 
P.I.P. TUDOSE CARMEN 

 
Scopul: 
• Consolidarea cunoştinţelor referitoare la adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin, în 

concentrul 0-100; 
Obiective operaționale : 
• O.1 să efectueze corect adunări şi scăderi, cu trecere peste ordin, cu numere naturale în 

concentrul 0 - 100; 
• O.2 să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere; 
• O.3 să ordoneze rezultatele pe axa numerelor naturale; 
• O.4 să verbalizeze operaţiile efectuate;  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TUDUCE CRINA 
GRĂDINIȚA P.P. CĂSUȚA PITICILOR, ARAD 

 
 Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie 
modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Copiii nu pot evolua doar în cadrul 
activităților propriu-zise, ci au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce 
ţin de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a 
încrederii în forţele proprii. 

 Activitățile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învățare, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională a activităților copiilor. Având un 
caracter atractiv, preșcolarii participa într-o atmosferă de voie bună și optimism cu însuflețire și 
dăruire, la astfel de activități. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Odata cu închiderea școlilor și grădinițelor din cauza pandemiei COVID-19, părinții și-au 
asumat mai multă responsabilitate pentru învățarea și dezvoltarea copiilor, iar pentru mulți, acesta a 
fost o sursă majora de stres. Pandemia și provocările învățării de acasă au afectat atât copiii, cât mai 
ales părinții, care se bazau pe activitățile școlare și extrașcolare pentru a menține copiii ocupați. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în mediul online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. La vârsta preșcolară ca activitate de bază în învățare și dezvoltare ramâne jocul. 
Jocul poate avea beneficii reale și măsurabile atât pentru copii, cât și pentru părinți, deoarece jocul 
alimentează relațiile stabile și conexiunile de care copiii au nevoie pentru a se dezvolta. Și atunci când 
părinții și copiii experimentează bucuria și comunicarea împărtășită prin joc, ceea ce cercetatorii 
numesc „armonie”, bazată pe interacțiuni blânde, respect și înțelegere, armonioase de întoarcere sau 
„servire și intoarcere” – reacțiile lor la stres sunt mult mai bine controlate si gestionate. Activitățile 
ludice pot spori învățarea și dezvoltarea copiilor și pot contribui, de asemenea, la compensarea 
timpului academic pierdut din cauza pandemiei actuale. În plus, acest tip de activități presupun 
alegere, implicare activă și momente de bucurie sau încântare alături de părinți. Jocurile care implică 
folosirea diferitelor obiecte și jocurile imaginare cu tot felul de obiecte reprezintă oportunități 
importante de învățare pentru copii și pentru dezvoltarea ulterioară a limbajului. Există cercetări care 
demonstrează că joaca îmbunătățește abilitățile academice ale copiilor, cum ar fi numărarea, 
recunoașterea literelor, învățarea cuvintelor și cititul. De exemplu, copiii care folosesc numere în 
jocurile lor tind să arate cunoștințe și interes mai puternic pentru științele exacte, cum este 
matematica. În plus, copiii care ajung să exploreze și să interacționeze cu multe obiecte din viața de 
zi cu zi tind să învețe mai multe cuvinte. Copiii înțeleg, de fapt, mai bine poveștile atunci când le pun 
în scena cu ajutorul jucarilor.  

 Pe de altă parte, puzzle-urile și cuburile de construit susțin abilitățile de raționament matematic 
și spațial ale copiilor sau abilitățile lor de a recunoaște tiparele și formele. 
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 Alte activități extracurriculare de care pot beneficia preșcolari tot in mediul online sunt 
activitățile de turism online, iar impreună cu parinții cei mici descopera frumusețile naturii, astfel 
părinții își ajută copilul să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, alegând să viziteze în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 
Pentru a diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei sau în perioada vacanței de o lună 
din primăvara lui 2021 alături de cel mic părintele vizitează un muzeu nou sau o grădină zoologică și 
transformă această “excursie virtuală” într-una educativă, alegând astfel să înlăture lenea și plictiseala 
cu această activitate online interactivă!  

 La fel ca și muzeele și teatrele și-au deschis activitatea în online și propun o serie de piese 
frumoase din povesti cunoscute iar astfel copiii învață și rețin mai ușor povestea, fiind captați de 
păpușile actori. 

 Un alt exemplu de activitate extracurriculară care poate fi aplicată atât de parinți, cât și de 
cadrele didactice în perioada vacanței de o lună cât și în ,,Școala altfel” sunt cursurile online de gătit. 

 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul și de a descoperi arta 
culinară mai mult ca niciodată. Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede 
este un motiv real de îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e 
supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot 
schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copii, care implică lecții de 
nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește mâncarea și 
de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții. Prin 
gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce 
experimentează cu ingredientele. O astfel de activitate este o metodă bună de-a învăța să își 
pregătească singur prin joc mâncarea sănătoasă, să ajute în bucătărie dar și să devină un mic chef 
creativ, fiind bucuroși să fie implicați în astfel de activități. 

 Cu toții știm că întregul an 2020, dar și anul 2021 este unul atipic. Acest lucru nu înseamnă că 
nu putem să mergem în vacanță sau să organizăm diverse activități preferate de cei mici. Cheia este 
saă fim cât mai creativi și să profităm la maximum de situație. Cu puțină ingeniozitate și inițiativă, 
putem realiza o serie de activități extracurriculare atât la grădiniță, cât și în mediul online cu părinții, 
activități pline de distracție, voie buna, relaxare, dar și învățare respectând în continuare măsurile de 
distanțare socială. 

 Este important să fim vigilenți și să avem grijă de noi și de cei dragi. Tot ce avem de făcut 
pentru a ne menține în siguranță este să practicăm în continuare o igiena bună a mâinilor, să ne spălăm 
des pe mâini cu apa și săpun timp de 20 de secunde, să evităm să ne atingem fața cu măinile murdare, 
să menținem distanța socială de minimum 2 metri față de alte persoane și să purtăm masca atunci 
când nu putem evita să fim în apropierea altor persoane. Acești pași sunt deosebit de importanti pentru 
persoanele care au un risc mai mare de a face o forma grava de pneumonie COVID-19, precum 
persoanele cu diferite boli cronice și persoanele în vârstă.  

 
 
Bibliografie 
 www.verywellfamily.com 
 https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/activitati-de-vara-sanatoase-pentru-copii-si-

parinti-era-pandemiei?fbclid=IwAR3WvLgHJLsKM3H-nBgf8Ifn3-WVBtjan6va_NQrloe-
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 Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, „Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 
în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura Polirom, 2002. 
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 IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

 
 PROF. PT. INV. PRIMAR, TUFEANU AURA 

 SCOALA GIMNAZIALA”ALEXANDRU ODOBESCU”, 
 CHIAJNA, ILFOV 

 
Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 

sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de copil, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, copilul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât copiii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

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

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

 Excursiile virtuale contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot 
cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

 Spectacolele online constituie o formă de activitate extracurriculară, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, jocuri pe calculator și internet, care nu fac altceva decât 
să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 
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OBICEIURI DE PAȘTE IN TRANSILVANIA 

 
 
 

 PROFESOR:TURC MARIUS-IONEL 
 

 

Probabil cel mai de notorietate obicei de Paște este cel din zona Transilvaniei., cunoscut sub 

numele de „Stropit”.Potrivit acestuia-preluat de la maghiari -băieții merg la familiile unde există o 

fată sau mai multe pe care le stropesc cu parfum ca să „nu se veștejească”. 

 

 

Stropitul este păstrat și astăzi și este un bun prilej pentru o reântâlnire cu prietenii și in fond, de 

distracție.  
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EDUCAȚIA ON-LINE ȘI TRADIȚIONALĂ ÎN ACTIVITĂȚILE 

EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. TURC – GAL ANAMARIA 
INSTITUȚIA: PALATUL COPIILOR ORADEA 

 
Functiile educației sunt diverse și se referă la transmiterea valorilor de pe care societatea le 

posedă, la pregătirea și la formarea oamenilor sau la valorizarea creațiilor culturale. Educația trebuie 
să țină cont de particularitățile individuale și de vârsta copiilor, folosind metode și strategii optime de 
dezvolatre ale acestora. De asemenea, trebuie să stimuleze imaginația și exprimarea elevilor, 
oferindu-le un cadru favorabil creșterii, fără a le impune un cadru rigid, prestabilit.  

De aceea, activităţile organizate cu elevii înafara orelor de curs au o importanţă deosebită. Atât 
la noi, cât şi pe plan mondial sunt supuse unor minuţioase analize critice structurile şcolare şi 
extraşcolare, tehnicile şi mijloacele didactice, metodele şi mijloacele de învăţământ, din perspectiva 
finalităţii activităţii educative, reconsiderată şi ea de cerinţele tot mai diversificate ale unei societăţi 
dinamice. Trăim în epoca exploziei de informaţii. Iată de ce se impune cu necesitate găsirea unor noi 
forme, care, înafara programei şcolare, dirijează elevul în direcţia selecţionării a ceea ce este mai 
valoros pentru el. Dacă în şcoală, în unele cazuri relaţia profesor-elev rămâne una unilaterală, în 
timpul activităţilor extrașcolare copii pot fi puşi în situaţia să studieze, să observe, să aprecieze, să 
verifice efectele, rezultatele. 

Ambianţa activităţilor din cadrul cercurilor sau a altor activităţi extraşcolare declanşează o serie 
de tensiuni intelectuale şi afective specifice actului de cunoaştere. Se pot forma şi dezvolta deprinderi 
de muncă intelectuală, de a cultiva înclinaţii şi talente, de a trezi interesul elevilor pentru artă, 
literatură, ştiinţă, de a dezvolta spiritul de independenţă al elevilor. Contribuie la realizarea 
principiului didactic al legăturii cunoştinţelor cu practica, solicitând inițiativa creatoare a elevilor, la 
lărgirea volumului de cunoştinţe, integrarea cunoştinţelor în sinteze, dezvoltând iniţiative individuale 
atât de necesare realizării unei economii capitaliste. 

În activităţile instructiv-educative organizate în palatele şi cluburile copiilor se pot folosi oricare 
dintre formele de joc prin adaptarea lor strategică la scopurile fixate cu multă claritate de către 
conducătorul de cerc.  

Dacă în metodologia traditională metoda predominantă de desfășurare a lecției era expunerea, 
pentru că oferea posibilitatea profesorului să-și etaleze bagajul de cunoștințe, astăzi se pune accent 
metode moderne, care să transforme profesorul în manager al învățăturii, iar elevului să i se creeze 
cadrul unei manifestări proprii, pentru a-și forma puncte de vedere personale. Procesul de învățământ 
se imbogățește cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze predarea și învățarea, iar în 
activitățile extrașcolare, acestea se fac prin participare la spectacole, concursuri, expoziții, etc ceea 
ce dă posibilitatea elevului să ia parte la instruirea proprie.  

În mediul online, această metodologie tradițională trebuie readaptată, dar limitează realționarea 
cadru didactic – elev. Are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât activitățile practice 
extrașcolare nu se pot face virtual. Totuși am fost nevoiți să ne ”updatăm” și noi și să putem ține 
activitățile chiar și online. Astfel, m- am pus pe documentat cum aș putea ține aceste cursuri și am 
găsit multe videoclipuri cu ceea ce căutam. În muzică, pentru că acesta este domeniul meu de 
activitate, partea de încălzire vocală am înregistrat-o, facând astfel un ghid explicativ pe nivel de 
vârstă și an de studiu. Repertoriul individual sau de grup îl puteam viziona împreună, în același timp 
cu elevul, ceea ce în mediul fizic acest lucru era puțin mai dificil. Acompaniamentul care în mediul 
fizic era asigurat de orchestră, acum a trebuit să fie făcut cu ajutorul negativului, astfel copilul putea 
să exerseze mai mult acasă și să stăpânească repertoriul cu mai multă siguranță. Ceea ce mi-a fost 
foarte dificil de făcut în mediul online, a fost corectarea greșelilor. Acestea nu erau făcute în timp real 
ci cu decalare de cateva secunde și nu puteam cânta deodată cu elevul pentru că niciodată nu eram 
împreună. Totul era decalat din cauza internetului. Totuși am observat că pentru mulți dintre copii, 
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activitățile în mediul online au funcționat chiar foarte bine. Prin faptul ca nu puteam pune le punct 
micile detalii care țin de prezența scenică, acesta a fost nevoit să exerseze mai mult decât o facea 
înainte. Evaluarea lor a fost prin participarea la festivaluri și concursuri online, prin filmulețe făcute 
cu telefonul. Acest lucru pentru ei, era un avantaj pentru ca majoritatea erau familiarizați cu utilizarea 
telefonului, a internetului și a mediilor de socializare.  

Mediul online are beneficiile lui, dar tot nu se compară cu școala propriu zisă. Atât copiilor cât 
și profesorilor le lipsesc colegii, prietenii și socializarea față în față. Este greu să stăm doar în casă în 
fața gadgeturilor atâta timp, dar dacă acest lucru nu se intâmpla nu ne dădeam seama ce este cu 
adevărat de valoare și frumos și ce nu.  
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EXEMPLE DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE ONLINE 

 
 PROF. TURLEA OANA SONIA 

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

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J.Bruner 
 Vizitele online la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa 
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

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

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa virtuala. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută 
vor stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însuşi să 
fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

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

Participarea la concursuri de cultură generală - sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie 
de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care 
nu le aveau înainte. 

Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii trebuie să participe de asemenea la 
diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi 
în problemele societații actuale. Am participat cu elevii clasei unde sunt diriginta cu proiecte in cadrul 
“Campania de prevenire a abuzurilor asupra copiilor”. De asemenea, in cadrul proiectului “Scoli 
prietenoase cu natura” cu lucrari care serbeaza natura si primavara. 

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

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE REALIZATE CU AJUTORUL 

PĂRINȚILOR ÎN PERIOADA DE PANDEMIE. 
-EXCURSII ȘI DRUMEȚII ÎN NATURĂ- 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TUȘINEAN GABRIELA IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA 
 GPP. NR. 24 

 
Pandemia a jucat un rol foarte important in activitatile cu copiii atat in mediu fizic, cat si online. 

Împreună cu familia, grădinița are un rol covârșitor în creșterea și dezvoltarea armonioasă a 
preșcolarilor. În societatea actuală, datorită mediului și modului de viață, nevoile copilului preșcolar 
nu se rezumă doar la cele de ordin academic, ci, din ce în ce mai mult, se constată că alături de acestea 
este absolut necesar să se aibă în vedere și cele legate de stimulare a creșterii și dezvoltării 
armonioase. Este de semnalat faptul că pentru multe familii, din diferite motive, este mai comod să 
își obișnuiască copiii să stea „cuminți” în fața televizorului sau a calculatorului în loc să le dea ocazia 
să facă mișcare în aer liber, să se antreneze în jocuri de tot felul, cu cei de o seamă cu ei. 

Copiii care au în familie parte de un astfel de regim, au șanse să devină adulți cu grave 
dizabilități motorii de coordonare și efort, cu predispoziții accentuate la nevroze și afecțiuni psihice, 
care trec prin etape ale integrării lor sociale marcate de excluziuni din diferite grupuri, umilințe în 
perioada școlară unde ierarhiile și rolurile sociale se stabilesc pe baza abilităților fizice și sportive. 
Situația descrisă se poate agrava atunci când acestor inconveniente ce țin de modul de viață și de 
condițiile materiale li se mai adaugă și alți factori. De exemplu, prejudecățile legate de mișcare se pot 
transmite genetic de la o generație la alta; încă de la naștere copilul este supus agresiunii unor factori 
de mediu cum ar fi, stresul, pandemia de exemplu prin care trecem cu totii acum, poluarea, alimentația 
nerațională, malnutriția, care duc la perturbări ale creșterii și dezvoltării normale și armonioase; 
afecțiuni și maladii care altădată apăreau la vârste mai înaintate. (afecțiuni cardiace, neuropsihice, de 
nutriție, obezitatea) 

Datoria tuturor celor implicați în creșterea și educarea copiilor ar fi să conștientizeze că dorința 
de mișcare și dinamismul sunt caracteristici ale copiilor preșcolari și să le folosească pe acestea ca 
instrumente cu care să acționeze în sensul formării unor oameni sănătoși, viguroși și apți din punct 
de vedere moral și medical. 

Prin urmare, dezvoltarea fizică, motricitatea și sănătatea sunt elemente de bază ale tuturor 
experiențelor de învățare ale copiilor și stau la baza unui stil de viață activ și sănătos pe parcursul 
întregii vieți. Creșterea și dezvoltarea sunt procese complementare, chiar dacă creșterea se referă la 
anumite schimbări de ordin fizic, iar dezvoltarea ține de schimbările care parcurg un mod gradat de 
proces, de la schimbările simple la cele complexe.  

Aşa cum despre mişcare şi exerciţiu fizic se spune că nu reprezintă o noutate ci baza dezvoltării 
armonioase şi sănătoase a copilului, tot așa nu este o noutate nici faptul că integrarea socială şi 
armonizarea psihicului copilului se realizează prin relaţiile ce se crează în jocuri şi competiţii. 
Componentă esenţială a vieţii, mişcarea şi derivat din acesta – jocul se constituie într-un adevărat 
izvor de sănătate.  

Fără mişcare nu poate fi vorba de o creştere şi dezvoltare normală a copilului şi implicit de o 
bună stare de sănătate. Este necesară asigurarea optimului de mişcare a copilului, lucru care la ora 
actuală este lăsat de cei mai mulţi părinţi în seama instituţiilor statului, cum sunt grădiniţele şi şcolile, 
iar rolul grădiniţei pentru crearea la copii a unor deprinderi sănătoase de mişcare pentru toată viaţa, 
ca şi a deprinderilor de igienă individuală şi colectivă a devenit predominant. În ultimă instanţă 
părinţii şi educatorii sunt cei care ar trebui să le asigure copiilor toate condiţiile pentru mişcare, dar 
modul cum se realizează acest lucru depinde de o serie de factori.  

 Vârsta preşcolară este perioada în care jocul ca activitate capătă o deosebită îndemânare şi este 
poarta prin care se poate condiţiona copilul să facă tot ceea ce este bine şi necesar pentru dezvoltarea 
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şi sănătatea sa, prin mişcare. Copilul se antrenează cu pasiune în jocuri de mişcare cu reguli, cu subiect 
sau de creaţie. Jocul dezvoltă relaţii complexe, reprezintă exerciţiul prin care copiii probează şi învaţă 
rolurile sociale de mai târziu, facilitează importante achiziţii de experienţă privind relaţiile sociale. 

Mişcarea şi exerciţiul fizic pot fi deci introduse de la orice vârstă, într-un mod sistematic şi 
prestabilit, conform unei programe care este fie instituţionalizată, fie este creaţia  

fiecărei educatoare, sub formă de joc 
Copilul care face mișcare va fi cu mult mai odihnit, mai receptiv şi mai bine-dispus, mai sociabil 

şi cu energie mai multă. Sistemul imunitar se va întări şi va fi mai rezistent la boli, ceea ce îi va 
permite o prezenţă continuă în grupul de copii, integrarea sa socială făcându-se fără sincope. 
Oxigenarea sporită a creierului permite o funcţionare şi o dezvoltare normală a centrilor nervoşi din 
scoarţă responsabili cu viaţa de relaţie, mai ales la vârsta investigării şi a curiozităţii, fapt ce duce la 
formarea unui psihic sănătos, ce-i va permite să îşi folosească la maxim capacităţile fizice şi 
intelectuale. Sub acest aspect, putem spune fără teama de a greşi, că toţi copii care fac mişcare, se 
joacă dinamic, ies în aer liber, socializează cu alţi copii, sunt mai adaptabili, mai receptivi şi chiar 
mai inteligenţi decât media.  

În îndeplinirea acestor deziderate, alături de un regim de viață corect, odihnă, și de o educație 
corespunzătoare, un rol important îl au excursiile, plimbările, drumețiile organizate de grădiniță. 
Excursiile și drumețiile au valențe care se extind asupra tuturor comportamentelor: lărgesc orizontul 
de cunoaștere, declanșează trăiri afective, creează contexte prielnice exersării conduitei sociale a 
copiilor, oferă posibilități de cunoaștere directă a realității, stimulează spiritul de inițiativă. Aceste 
activități oferă copiilor posibilitatea de a exersa cunoștințele referitoare la protejarea și ocrotirea 
naturii, dezvoltarea deprinderilor de colaborare, de ordine și disciplină.Activitati care se pot dealiza 
acum cu ajutorul implicarii parintilor. 

Cel mai important beneficiu pe care îl au copiii de pe urma desfășurării unor astfel de activități 
este că prin ele se urmărește întărirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de 
comportare civilizată. Mișcarea destinderea și voia bună sunt la ele acasă ori de câte ori copiii descind 
în locuri cu multă verdeață, aer curat, ciripit de păsărele și susur de ape cristaline. Excursiile și 
drumețiile sunt activități ce au o contribuție însemnată la realizarea obiectivelor din domeniul 
dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale. 

Excursiile, drumețiile și chiar plimbările sunt componente ale planificării activităților ce se 
desfășoară în grădiniță. Ele pot intra în sfera activităților extracurriculare, pot fi activități incluse în 
proiectele tematice sau se pot constitui în activități liber alese de copii. Indiferent de forma sub care 
se realizează, cert este că ele ocupă un loc privilegiat în topul preferințelor preșcolarilor. Sunt cele 
mai dorite activități deoarece oferă prilejul petrecerii timpului liber într-un mod plăcut, dau copiilor 
posibilitatea să-și consume preaplinul de energie, le permit să să-și trăiască intens emoțiile.  

Persoanele care organizează astfel de activități trebuie să fie conștiente de responsabilitatea 
mare pe care și-o iau, încă din clipa în care au intenția de a face acest lucru. Ca oricare alt demers și 
acesta trebuie proiectat, organizat, desfășurat și evaluat. Etapa de proiectare presupune alegerea 
momentului, locului în care urmează să se desfășoare activitatea. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE-ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 
 ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. D. ARICESCU”,  
CÂMPULUNG, JUD. ARGEŞ 

 
 Pandemia a afectat proiectarea şi desfăşurarea activităţilor educative. Proiectarea activităţilor 

extraşcolare realizate în on-line, într-o perioadă atât de dificilă, a fost şi este o provocare pentru cadrul 
didactic şi pentru elevi. Schimbarea scenariilor, instabilitatea conexiunii la internet, lipsa 
dispozitivelor ne-a determinat să ne adaptăm la condiţiile din fiecare familie, să fim creativi, să 
comunicăm eficient cu părinţii, să ne adaptăm la situaţii noi de viaţă. Am descoperit în această 
perioadă cât de fragili suntem şi că am uitat să ne bucurăm de lucrurile mărunte din viaţa noastră. 

 Părinţii au înţeles mai bine ce presupune organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, cât 
de importante sunt în viaţa şcolarului, cum şi cât participă copilul la ele. Cadrele didactice au înţeles 
cât de important este să facă faţă acestor noi provocări, tot ce ştiam trebuia adaptat la noile condiţii. 
Am învăţat din mers cum să predăm online, cum să ajutăm majoritatea elevilor şi părinţilor să se 
conecteze pe plaforme educaţionale, cum să rezolve teme. Am învăţat împreună cu majoritatea 
părinţilor despre conturi, despre coduri… am învăţat o mică parte din ,,alfabetul” internetului, a 
predării online. Cred că fiecare am simţit sentimentul de neputinţă în anumite momente, de frustrare. 

Lipsa conexiunii directe cu profesorul şi lipsa cadrului formal de învăţare din clasă, generează 
scăderea motivaţiei şi implicării elevilor în activităţile online. În această perioadă majoritatea 
părinţilor au fost sprijinul cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul acestor 
ore. Comunicarea permanentă profesor-părinţi trebuia să fie eficientă, sub diferite forme (conferinţe 
video, mesaje scrise, mail-uri, telefoane, etc ), a contribuit în mare măsură în menţinerea atenţiei 
elevilor pentru activităţile desfăşurate. 

În acest an şcolar am avut clasa pregatitoare. A fost un an dificil, plin de situaţii neprevăzute. 
Majoritatea elevilor mei sunt romi, iar o parte din părinţi nu ştiu să scrie sau să citească. Şcoala le-a 
asigurat o parte din dispozitivele necesare pentru desfăşurarea activităţilor în mediul online. Mulţi 
elevi nu au ştiut să scrie sau să citească, a fost necesară prezenţa permanentă a părintelui lângă copil. 

Părinţii mei s-au implicat activ şi în proiectarea şi realizarea activităţilor extraşcolare în 
perioada on-line. Au ajutat la procurarea materialelor pentru realizarea diferitelor activităţi, s-au 
documentat împreună cu elevii, i-au ajutat la realizarea diferitelor proiecte realizate în această 
perioadă la clasă, au realizat mici filmuleţe cu tema propusă împreună cu elevii ( Scrisoare pentru 
Moş Crăciun, Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei româneşti, 24 Ianuarie, Pentru un mediu curat, 
etc). Atitudinea pozitivă a părinţilor, modul în care au înţeles că este necesar să se implice şi sa ne 
sprijine în realizarea activităţilor extraşcolare, demonstreză că familia a devenit un partener serios al 
şcolii actuale. Elevii şi-au găsit echilibrul în această perioadă numai printr-o bună colaborare părinte-
profesor.  

Chiar dacă unele activităţi extraşcolare au fost realizate online, prin activităţile desfăşurate cu 
elevii, am reuşit să menţin legătura cu ei, au socializat, au exersat diferite jocuri sau exerciţii. Înaintea 
Sărbătorilor Pascale, am colaborat cu domnul profesor de religie Radu Ştefan şi doamna bibliotecară 
Oncioiu Mălina şi am desfăşurat proiectul ,,În ziua de Paşte”. Elevii au pictat iconiţe cu Fecioara 
Maria şi Pruncul, au aflat povestea Învierii, au ascultat cu plăcere prezentarea doamnei bibliotecare 
cu poezia ,,În ziua de Paşti”, de Elena Farago şi au învăţat versurile respective. Am descoperit 
împreună cum se încondeiază ouăle, cum se înroşesc, cum întâmpină românii această mare sărbătoare 
şi cât de important este să respectăm semnificaţia ei. Împreună am realizat o mică expoziţie, fotografii 
şi scurte filmuleţe cu momente din timpul activităţilor. Părinţii s-au bucurat când au văzut ce au 
realizat copiii lor cu ocazia acestei sarbători, am postat filmuleţele şi fotografiile pe grupul clasei. 
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Să fim mai buni! Să însoţim fapta cu iertarea! Să fim toleranţi! Copiii au înţeles adevărul din 
aceste îndemnuri şi au petrecut sărbători luminate împreună cu părinţii mergând la biserică, cu inima 
plină de lumina cunoaşterii şi fapte bune.  
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 PARTENERIATUL CU PĂRINŢII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
  

 PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ŢUVIC ALINA-ROXANA 
  
 Termenul parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura 

de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 
multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Educaţia este un proces împărţit între părinţi şi educatori, al cărui obiectiv este formarea 
copiilor. Familia şi şcoala trebuie să împartă responsabilităţi în educarea copiilor. Ambii au un rol 
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

Contextul actual, declanşat de pandemie, măsurile intreprinse de societate în vederea depăşirii 
unor situaţii limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalităţi de comunicare 
şi colaborare. 

Indiferent de tipurile de servicii care răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte important 
pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează 
activitatea în acel serviciu şi părinţii copilului. Statutul părinţilor ca primi educatori ai copilului 
reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi 
familie. În perioada copilăriei timpurii, eforturile depunse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze 
pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii 
de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care ţin de distanţarea fizică, de 
igiena persoanlă, de dezinfectarea spaţiilor şi a suprafeţelor cu care intră în contact copiii. 

 Cooperarea dintre părinţi şi educatori este esenţială atât pentru a asigura un mediu securizant 
copiilor, familiilor şi personalului din unităţile de învăţămţânt, cât şi pentru a oferi sprijin educţional 
prin intervenţii coerente şi consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a 
copilului. 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 
Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 
grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 

Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi familie, putem 
aminti: 

• înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă-şcoală-familie; 
• creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 
• schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă/ şcoală; 
• cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 
• învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune 

elevi – părinţi – cadre didactice. 
Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie 

informaţi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie 
implicaţi în luarea deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 

Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să 
ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi creative şi 
autonome. 
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 PARTENERIATUL CU PĂR INȚII 

 
 PROF.INV. PRIMAR UDREA MARIANA 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION BASGAN" - FOCȘANI 
 
 Cheia modului de a vedea, de a simţi şi de a înţelege raporturile elevului cu ceilalţi trebuie 

căutată mai întâi în familie. De atmosfera din familie depind sentimentele de siguranţă sau 
nesiguranţă, fericirea copilului, dezvoltarea capacităţilor sale intelectuale şi afective. 

În perspectiva educaţiei permanente, relaţia dintre şcoală, familie şi comunitate se 
caracterizează prin complementaritatea a trei surse principale pentru dezvoltarea şi educarea 
personalităţii umane. 

Consonanţa colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu numai unitatea de vederi, ci 
şi unitatea de atitudini faţă de cel educat. Colaborarea mai presupune pe lângă unitatea de vederi şi o 
coordonare a acţiunilor în obţinerea unităţii. Şcoala are rolul de a coordona colaborarea factorilor 
educativi, deoarece, ea este singura calificată pentru o asemenea acţiune.  

Modul cum interrelaţionează părinţii şi cadrele didactice îşi pun amprenta pe formarea şi 
instruirea copilului. Numeroase studii au demonstrat că o relaţie bună între cele două instituţii ale 
educaţiei este în avantajul dezvoltării copilului la toate vârstele.  

 Pentru a-şi dezvolta complet şi armonios personalitatea, copilul are nevoie de afecţiunea 
părinţilor, aceasta reprezentând condiţia fundamentală a plămădirii unui fond sănătos al psihicului 
său. Un climat de familie echilibrat, netensionat, sănătos asigură dezvoltarea armonioasă a tuturor 
laturilor personalităţii copilului: afectivitate, voinţă, caracter. 

 Familia este prima colectivitate care îşi pune amprenta pe caracterul omului şi, în acelaşi timp, 
cea dintâi şcoală ce pune temelia viitoarei personalităţi. 

Învăţătorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai precis să-
i cunoască bine pe părinţi. E. Stănciulescu (1997, p. 76) recomandă a se avea în vedere: nivelul 
studiilor celor doi participanţi; momentul ales pentru participare; dificultăţile întâmpinate de elevi în 
activitatea şcolară sau alte probleme de dezvoltare. 

 La analiza relaţiilor cadru didactic-părinte este bine să ţinem seama de următorii parametrii: 
părinţii nu formează un grup omogen; de multe ori părinţii nu îşi identifică problemele sau nu au 
încredere să solicite sprijinul în rezolvarea lor; părinţii oferă şi solicită informaţii. 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii, nu înseamnă numai atenţionarea acestora în 
legătură cu problemele copiilor lor. În acest caz, semantica acestui cuvânt este mult mai amplă. Se 
referă la crearea unor relaţii constructive, pozitive între familie şi şcoală şi la o unificare a sistemului 
de valori şi cerinţe relative de la copil. Aceasta poate avea un efect benefic asupra elevilor, 
influenţându-i pozitiv şi contribuind la dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină 
necontrolabile. 

 Părinţii pot oferi neîncetat sprijin copiilor şi şcolii, deoarece ei sunt cei care-i cunosc cel mai 
bine pe copiii lor, în cele mai variate aspecte. Datorită numărului de informaţii pe care le deţin, părinţii 
pot şi trebuie să fie parteneri în educaţie. 

 Pentru a realiza parteneriatul cu părinţii, consider că este necesar ca: 
 1.Părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot contribui în mod real şi valoros la educarea 

copiilor lor; 
 2.Părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; 
 3. Să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi despre copiii lor; 
 4.Să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
 5. Responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Astfel, am demarat o nouă formă de unificare, sprijin şi asistenţă a influenţelor educative- 

Proiect educaţional de parteneriat ,,FAMILIE- ŞCOALĂ - COMUNITATE. Am organizat 
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activităţi comune de învăţare, sprijinându-ne unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând 
proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei.  

 Acesta a presupus nevoia unei comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele propuse actului 
educativ. Ceea ce a hotărât familia a fost în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte a făcut, nu 
a fost negat de celălalt. Am avut în vedere şi o altfel de relaţie cu copilul care a reprezentat partea 
deciziilor educative, după posibilităţile şi dimensiunile alegerilor sale. Relaţia dintre mine şi elevi a 
avut sensuri noi, a fost o relaţie de parteneriat, datorită aspectelor ei de conducere democratică şi 
flexibilităţii în luarea deciziilor. 

Prin acest proiect am urmărit să dezvolt competenţe de colaborare cu familiile elevilor şi 
comunitatea locală, care ne-a sprijinit de fiecare dată şi să răspund nevoilor de comunicare, 
relaţionare, cooperare, motivare şi implicare. 

Implicarea părinţilor şi comunităţii locale în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea 
procesului instructiv- educativ a avut o serie de motivaţii, dintre care menţionez: 

- s-au îngrijit de copiii lor şi au dorit ca aceştia să atingă maximum de potenţial; 
- au fost desfăşurate activităţi extraşcolare pe teme de circulaţie rutieră ,,Siguranţa copilului 

este siguranţa noastră”, pe teme de educaţie ecologică, sanitară, la care au participat atât părinţii cât 
şi oficialităţi din domeniul respectiv; 

 - rata învăţării a crescut şi învăţarea s-a menţinut mai mult timp, dacă părinţii s-au implicat în 
sprijinirea acesteia acasă, prin diferite activităţi; 

- activitatea de parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală a uşurat rezolvarea diferitelor 
probleme didactice şi extradidactice; 

- când părinţii au fost stimulaţi astfel, încât au simţit că iau parte la programul şcolar, l-au înţeles 
mai bine şi l-au sprijinit adecvat pe copil; 

- activităţile cu părinţii şi comunitatea au dus la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor 
posible şi au evidenţiat căi pentru rezolvarea situaţiilor de risc apărute în dezvoltarea copilului. 

Parteneriatul cu familia şi comunitatea înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii învăţătorului 
faţă de acestea; mai multă transparenţă, promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile 
educaţionale, informarea corectă şi operativă sunt îndatoriri de seamă ale lui faţă de familiile elevilor 
şi faţă de comuitate. 

 În privinţa aceasta, am convins părinţii şi oficialităţile locale să devină colaboratori activi ai 
cadrului didactic, să cunoască rolul şi sarcinile şcolii, să devină conştienţi de răspunderea pe care o 
au. Numai prin funcţionarea optimă a acesteia se poate obţine calificativul maxim ,,Foarte Bine”. 

 Am folosit diferite forme de manifestare ale colaborării dintre familie şi şcoală care să conducă 
la obţinerea succesului şcolar precum:  

 Este necesar ca educaţia primită de copii să fie corectă şi desăvârşită prin influenţa şcolii. 
Şcoala are ca sarcină identificarea situaţiilor problematice din familiile copiilor, dirijarea pe cât 
posibil a strategiilor educative în favoarea elevului şi conştientizarea că relaţia de colaborare şcoală- 
familie nu poate duce decât la obţinerea de performanţe şcolare.  

 În concluzie, pot afirma că numai printr-o colaborare strânsă, susţinută, familia şi şcoala pot 
pune în aplicare procesul de educare al copilului, că numai aşa se pot forma copii calmi, într-o viaţă 
zbuciumată, copii fericiţi, într-o societate în permanentă schimbare.  

 
Bibliografie:  
 Dolean, I., Dacian, D.- ,,Meseria de părinte”, 2002, Aramis, Bucureşti 
 Vrăşmaş, E. - ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, 2001, Aramis, Bucureşti 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR UDRESCU MARIA MĂDĂLINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,SPIRU HARET” DIN TÂRGU JIU 
 
Activitățile extrașcolare joacă un rol important în formarea personalității micilor școlari și în 

pregătirea acestora pentru viața de adult. Acestea urmăresc ,,lărgirea și adâncirea influențelor 
exercitate în procesul de învățământ, valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor, 
organizarea judicioasă și atractivă a timpului liber al elevilor” (Nicola, 2003, p.452). 

Datorită pandemiei de COVID - 19, activitățile extrașcolare sunt organizate și desfășurate în 
mediul online. Modalitățile de realizare a activităților extrașcolare în mediul online și formele pe care 
acestea le îmbracă sunt multiple.  

Profesorul pentru învățământul primar poate organiza și desfășura în mediul online următoarele 
activități extrașcolare: ateliere online de creație, ateliere de educație financiară, vizite online la grădini 
botanice, vizite online la grădini zoologice, vizite online la muzee, întâlniri online cu personalități din 
diferite domenii, întâlniri online cu copii din alte școli/grădinițe, vizionare de filme pentru copii sau 
desene animate, excursii virtuale în diverse locuri din lume, vizite online la castele din Europa, 
expoziții online cu lucrările realizate de elevi pe o anumită temă, vizite online la case memoriale, 
serbări tematice, concursuri online de cultură generală, etc. 

Atelierele de creație sunt un mod plăcut de petrecere a timpului liber și pot fi organizate și 
desfășurate în mediul online. Fiecare cadru didactic poate organiza ateliere online de creație, precum: 
,,Micii pictori” – pictură cu tempera pe carton pânzat,,, Creatorii de costume” – confecționarea unui 
costum din materiale reciclabile,,, Magia sărbătorilor” – confecționarea unor podoabe pentru bradul 
de Crăciun,,, Flori de primăvară” – confecționarea unor flori de primăvară din hârtie prin tehnica 
origami,,, Mărțișoare pentru mămici și bunici” – confecționarea de mărțișoare din materiale diverse, 
etc. La aceste ateliere de creație pot fi invitați și părinții elevilor. În cadrul atelierelor online de creație, 
elevii învață să confecționeze diverse obiecte decorative din materiale reciclabile, își însușesc noi 
tehnici de lucru, învață să folosească corect diverse instrumente de lucru și materiale. Atelierele 
online de creație organizate de profesorul pentru învățământul primar contribuie la stimularea 
creativității micilor școlari, dezvoltarea imaginației, formarea unor deprinderi și priceperi, creșterea 
încrederii în forțele proprii.  

În mediul online, profesorul pentru învățământul primar poate organiza ateliere de educație 
financiară. Aceste ateliere pot fi organizate și desfășurate în parteneriat cu o instituție bancară. În 
cadrul atelierelor de educație financiară, elevii învață și înțeleg concepte și noțiuni financiare, 
conștientizează faptul că banii se câștigă greu și se consumă ușor, devin responsabili și înțeleg faptul 
că hotărârile fiecăruia dintre ei în ceea ce privește banii au impact asupra economiei lumii. 

Vizitele online la muzee, grădini zoologice, grădini botanice, case memoriale, castele sunt 
activități extrașcolare, pe care cadrul didactic le poate planifica în această perioadă dificilă pentru 
întreaga omenire și care au o contribuție importantă la dezvoltarea armonioasă a micilor școlari. Elevii 
au prilejul de a vizita online muzee situate în diverse colțuri ale lumii și anume: Muzeul Național al 
Unirii din Alba Iulia (http://muai.geomatic.ro/), Muzeul Național de Istorie Naturală ,,Grigore 
Antipa” din București (http://www.imagofactory.ro), Muzeul Național al Țăranului Român din 
București (http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro), Muzeul Băncii Naționale a României din 
București (https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html), Muzeul Unirii din Iași 
(http://360.inp.org.ro), Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” din Suceava 
(http://proiecte.inforegionordest.ro), Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” din Vaslui, Muzeul Național 
Brukenthal din Sibiu (http://brukenthalmuseum.ro), Muzeul Louvre din Paris 
(https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum), Muzeul Naţional de Istorie Naturală din 
Washington (https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour), Muzeul ,,Van Gogh” din Amsterdam 
(https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en), etc. Micii școlari împreună cu 
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cadrul didactic pot vizita online grădini botanice și grădini zoologice, precum: Grădina Botanică 
,,Dimitrie Brandza” din București (http://www.zona3d.ro), Grădina Zoologică din Ploiești 
(https://www.tururivirtualeprahova.ro/Parcuri_Locuri-de-agrement/Gradina-Zoo-Bucov-c21.html), 
etc. De asemenea, cadrul didactic poate planifica și organiza vizite online la case memoriale, precum: 
Casa Memorială ,,Ion Creangă” din Humulești (http://mmich.muzeu-neamt.ro/tur-virtual.html), Casa 
Memorială ,,Ionel Perlea” din comuna Ograda, Ialomița (https://itinerama.ro/baragan/tur-virtual-
casa-memoriala-ionel-perlea), etc. Micii școlari au ocazia să viziteze online castele din România și 
să afle lucruri interesante despre cei care au locuit acolo, precum și despre trecutul poporului român. 
Activitățile extrașcolare sub forma vizitelor online facilitează însușirea de noi cunoștințe, stârnesc 
curiozitatea elevilor și contribuie la dezvoltarea personală a acestora. 

Cadrul didactic poate planifica și organiza excursii virtuale în diverse locuri din lume, cu 
ajutorul platformei Google Expeditions, platformă dezvoltată de Google. Pentru a se alătura excursiei 
virtuale, micii școlari trebuie să dețină telefoane mobile cu aplicația instalată sau tablete. Aplicația se 
descărcă gratuit din PlayStore. Folosind aplicația Google Expeditions, micii școlari și profesorul 
pentru învățământul primar pornesc într-o fascinantă călătorie virtuală și vizitează diverse locuri de 
pe Pământ. De asemenea, prin intermediul aplicației, elevii și cadrul didactic au posibilitatea să 
călătorească în spațiul cosmic, printre stele și planete. Excursiile virtuale oferă micilor școlari prilejul 
de a explora locuri fascinante, pe care probabil nu ar fi putut să le viziteze altfel. Această activitate 
extrașcolară contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor, lărgirea orizontului cultural și constituie 
o modalitate inedită de petrecere a timpului liber. 

Întâlnirile online cu personalități din diverse domenii sunt atractive pentru micii școlari. Pentru 
ca rezultatele întâlnirilor online să fie cele dorite, profesorul pentru învățământul primar trebuie să 
țină cont de dorințele și interesele micilor școlari. Ei sunt cei care vor decide personalitățile cu care 
se vor întâlni în mediul online, iar profesorul pentru învățământul primar va depune toate eforturile 
pentru ca aceste întâlniri să aibă loc. Pot fi invitați la aceste întâlniri online: sportivi, muzicieni, actori, 
scriitori, medici, polițiști, avocați, jurnaliști, psihologi, etc.  

Serbările pot fi organizate în mediul online, dar cu eforturi deosebite atât din partea cadrului 
didactic, cât și din partea copiilor și părinților acestora. Serbările în mediul online pot fi organizate 
cu ocazia unor sărbători religioase (Nașterea Domnului, Învierea Domnului, etc.) sau cu prilejul unor 
zile importante pentru poporul român (Ziua Culturii Naționale, Ziua Națională a României, etc.). 
Aceste activități contribuie la dezvoltarea atenției, exersarea memoriei, educarea dragostei față de 
diferitele forme de artă. 

Activitățile extrașcolare pot îmbrăca forma unor concursuri online de cultură generală. 
Participarea la concursurile online de cultură generală reprezintă o modalitate de a testa cunoștințele 
pe care micii școlari le dețin din diverse domenii, dar și un mod de a-i motiva, să studieze cu 
seriozitate pentru a obține rezultate foarte bune. Pentru rezultatele obținute la concursuri, elevii pot fi 
recompensați cu diplome în format electronic, cărți, vizionare unor spectacole pentru copii, etc.  

Indiferent de forma pe care o îmbracă, activitățile extrașcolare ocupă un loc important în 
procesul educațional și au o contribuție esențială la dezvoltarea armonioasă a educabililor. Acestea 
reprezintă un mod plăcut de petrecere a timpului liber și se desfășoară într-o atmosferă de voie bună 
și optimism, iar participarea este liber consimțită. Orice cadru didactic preocupat de pregătirea 
elevilor pentru viitor poate să planifice și să organizeze activități extrașcolare în mediul online.  

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

învăţământ, în ,,Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti; 
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003; 
https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/modalitati-de-atragere-si-mentinere-a-elevilor-

in-procesul-educational-activitati-extracurriculare.  
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EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: UDROIU SELENA ELENA 

GRĂDINIȚA CU P.N. GLODENI 
 
Activitățile extrașcolare joacă un rol important în formarea personalității, a unor competențe 

ale copilului, dezvoltă gândirea, imaginația. Prin aceste activități, copiii pot să-și descopere pasiuni, 
talente dar și să-și dezvolte anumite abilități interpersonale.  

În acest an școlar, activitățile extrașcolare au fost planificate în așa fel încât, ele să se poată 
desfășura în mediul online. Fiind educatoare la grupa mică, copiii intrau pentru prima dată în contact 
cu acest mediu, numit grădiniță. A fost puțin dificil să-i fac să înțeleagă, că vom desfățura anumite 
activități de acasă, ci nu la grădiniță, dar cu ajutorul părinților totul a decurs foarte bine.  

O primă activitate extrașcolară, s-a desfășurat în luna octombrie a acestui an școlar și s-a numit 
,,Aranjamente florale”, activitate ce a avut ca scop, observarea de către copii, a schimbărilor ce se 
produc în natură, în anotimpul toamna. Împreună, părinți și copii au realizat lucrări practice folosind 
materiale din natură (ex. dovleci, flori de toamnă, frunze uscate). Fiecare și-a amenajat acasă un 
colțișor al toamnei, l-au fotografiat și au postat fotografia pe grupul de facebook al grădiniței. Toate 
lucrările au fost apreciate, lăudate și premiate. 

O altă activitate desfășurată,,, Bucate alese” a avut ca scop, rolul benefic al anumitor alimente 
pentru organismul uman și mai ales dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot 
parcursul vieții.. Copiii au fost solicitați să prepare, fiecare după preferințe, salate de fructe sau de 
legume. O parte dintre părinți s-au gândit să filmeze această activitate, alții au făcut fotografii, acestea 
fiind încărcate mai întâi pe grupul clasei și mai apoi pe grupul de facebook al grădiniței. 

În luna decembrie, preșcolarii au marcat Ziua Națională a României prin confecționare de 
stegulețe tricolore, explicându-le acestora importanța și semnificația acestei zile, simplu și adecvat 
nivelului de vârstă. 

Tot în luna decembrie s-a organizat la nivel de grădiniță, activitatea extrașcolară ,,Cel mai 
frumos brăduț”. 

Fiecare educatoare a informat copiii și părinții cu privire la desfășurarea acestei activități - 
concurs. 

Forma de organizare a constat în decorarea cât mai frumos a bradului de Crăciun de către copii 
și părinți, fotografierea lor și postarea pe grupul de facebook al grădiniței.  

De data aceasta jurizarea s-a realizat în modul următor: fotografiile care au primit cele mai 
multe lik-uri au fost câștigătoare. Locul 1 a obținut 21 de aprecieri, locul II -19 aprecieri și locul III -
15 aprecieri, ceilalți primind diplome de participare. 

O altă activitate care le-a plăcut foarte mult copiilor, s-a numit ,,În vizită la grădina zoologică”. 
Preșcolarii au primit pe grupul clasei diverse filmulețe cu animale de la zoo. 

După vizionarea acestora au fost solicitați să deseneze animalul care i-a plăcut cel mai mult sau 
să spună impresii și păreri despre ceea ce au vizionat. 

Toate aceste activități au fost pe placul copiilor, oferindu-le relaxare, bucurie, o stare de bine. 
  

1114



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. UNGHEANU MĂLINA-DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN PROTOPOPESCU 

SLATINA-OLT 
 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale. Colaborarea și 

comunicarea în rândul copiilor, lucrul în echipă, spiritul de inițiativă, deprinderea de a-și susține cu 
argumente punctul de vedere și de a critica constructiv sunt atributele necesare oricărui om pentru a 
reuși în viață.  

De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a 
se descurca în viață. 

Pornind de la următoarele afirmații ale lui Nicolae Manolescu (Lectura pe înţelesul tuturor, 
2000:9): ,,A citi înseamnă a învăţa.[…] Cititul furnizează vieţii o enormă cutie de rezonanţă, în care 
întâmplările trăite de noi se confruntă cu cele trăite sau imaginate de alţii şi în care, prin comparaţie, 
semnificaţiile le sporesc considerabil.,,am realizat, în colaborare cu o grupă de copii din Republica 
Moldova o serie de activități online pe tema ,,Povestiri cu ursuleți,,. 

Activitățile a avut drept scop cultivarea interesului pentru lectură. Citirea s-a dovedit a fi o 
modalitate eficientă de a-i ajuta pe copii să se apropie de cărţi, oferind în acelaşi timp multe beneficii 
pentru dezvoltarea competenţei de lectură. Au fost provocați să creeze mai ăntîi atmosfera propice 
citirii. Fiecare copil a dovedit imaginație și ingeniozitate, transpunându-se în atmosfera specifică unei 
zile petrecută în compania unui bun prieten-un ursuleț. A fost aleasă o carte îndrăgită mult de cei 
mici-,,Ursuleț este fericit,,. 

Copiii au fost fericiţi să citească împreună din fața calculatorului. Din aceată carte au descoperit 
că pe Ursuleț îl fac fericit o mulțime de lucruri: să se joace cu prietenii lui, să se plimbe cu bicicleta 
împreună cu tata, să mănânce înghețată, să deseneze și să se bălăcească într-o cadă plină cu spumă.Dar 
cel mai fericit e când mama îi citește o poveste de noapte bună și îl sărută înainte de culcare. Citirea 
a continuat apoi şi acasă, unde copiii au simţit gustul dulce al lecturii alături de părinţi. Aceștia au 
fost rugați să le citească povestea ,,Ursulețul de pluș și animalele,,de Michael Ende un ursuleț bătrân 
care pleacă într-o aventură în căutarea unor răspunsuri. Lavabil e un ursuleț de pluș ca toți ursuleții, 
doar că un pic cam bătrân, peticit și singuratic. Nu mai are cu cine să se joace - copilul care-l îndrăgea 
a crescut și nu-i mai pasă de el. Dar într-o zi o muscă neobrăzată îl întreabă care e rostul lui pe lume 
și, neștiind ce să-i spună, ursulețul se hotărăște să plece în lume în căutare de răspunsuri.  

În ziua următoare s-a realizat ce-a de-a doua întâlnire online în care copiii au fost provocați să 
răspundă întrebării: Au reușit oare animalele pe care le întâlnește să-l ajute pe ursuleț? 

Activitatea nu se putea încheia altfel decât cu realizarea unor desene în care să ilustreze ce i-a 
impresionat cel mai mult din cele două cărți. Postarea desenelor realizate de copii a încheiat seria de 
activități dedicate cititului.  

Copiii au promis că își vor face un obicei din a citi, iar părinții au fost foarte încântați de aceste 
întâlniri online și au promis și ei că vor participa împreună cu copiii la astfel de activități. 

Întâlnirile cu prietenii din Republica Moldova au adus bucurie și zâmbete pe fețele tuturor. Din 
aceste întâlniri adulții au învățat că atunci când citim împreună cu copiii, schimbăm de fapt lumea, le 
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insuflăm dragostea pentru cărţi, pentru citit. Acesta este, de fapt, unul dintre cele mai mari daruri pe 
care orice adult le poate oferi unui copil.  

Cei mici au învățat că din cărți descoperă o mulțime de lucruri care de care mai interesante și 
că acestea îi ajută să înțeleagă mai mult lumea, să găsească adevărul mai ușor, să analizeze în mod 
rațional lucrurile oferind speranță și bucurie cititorului. 

Copiii trebuie să fie învățați încă de mici cu acest obicei pentru că un copil neîndrumat, foarte 
rar va face o astfel de activitate din propria inițiativă.  

De aceea este bine ca atât cadrele didactice, cât și părinții să le insufle de mici copiilor iubirea 
pentru lectură. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”ÎN AŞTEPTAREA IEPURAŞULUI” 
 

UNGUR MARCELA- MARIA 
 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita cu P.N. Bobâlna 
INTERVALUL DE VÂRSTĂ :3-5 ani 
NIVELUL: I „Albinutele” 
EDUCATOARE: Ungur Marcela- Maria 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”  
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Ne pregătim de Paște” 
TEMA ACTIVITĂȚII: „In asteptarea iepurasului”-Activitate integrată 
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ADP+ALA1+ADE(DLC+DEC) 

+ALA2 
• ACTIVITĂṬI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
Întȃlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei” 
Tranziţii: „Centrele le vizităm!,,„Iepurasul Botișor”, „Eu sunt iepurașul Țup”,  
Moment de miṣcare:„Bună dimineața cer frumos”, „Trenulețul muzical”. 
• JOCURI ȘI ACTIVITĂṬI LIBER- ALESE: (ALA 1) 
Artă: „Coșulețe pentru ouă” și,,Prăjiturele pentru animăluțe”- lipire și modelaj 
Construcții: ”Măsuțe și scăunele” 
• ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:  
Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) Joc didactic:,,În poiană ne jucăm, pe iepuraș îl 

ajutăm!” 
Domeniul Estetic și Creativ (DEC) Educație artistico–plastică: ”Ouă pentru iepuraș” – 

pictură 
Scopul didactic: formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii, exersarea 

pronunțării corecte a unor onomatopee; fixarea deprinderii de a formula propoziții în care să fie 
utilizat corect singularul și pluralul; consolidarea deprinderii de lucru însușite în realizarea unei 
lucrări plastice. 

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (de o zi)  
COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂṬII 

INTEGRATE: 
 

A.1.2. Îṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; 
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare ṣi de primire a ajutorului ȋn situaţii problematice 
specifice. 
C.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; 
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă; 
C.3.1. Manifestă creativitate ȋn activităţi diverse; 
C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico- plastice, muzicale ṣi practice, ȋn 
conversaţii ṣi povestiri creative. 
D.1.2.Demonstreză înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 
emoțiilor(comunicare expresivă); 
D.2.1. Demostrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 
proprii (comunicarea expresivă); 
D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
 Comportamente vizate Obiective operaționale 
A.1.2. Ȋṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea 
unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; 
B.1.2. Demonstrează abilităţi de solicitare ṣi de 
primire a ajutorului ȋn situaţii problematice 
specifice; 
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu 
consecvenţă; 
C.3.1. Manifestă creativitate ȋn activități 
diverse; 
 

O1. Preṣcolarul va fi capabil să execute cu 
sprijin/fără sprijin sarcini de realizare a unor 
materiale de ȋnvăţare: măsuțe și scăunele pentru 
animale din piese lego; diferite prăjiturele din 
plastilină prin rupere, aplatizare, mișcare 
translatorie;lipirea diferitelor forme din hârtie 
pe cofrag pentru obținerea coșulețului. 

D.1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj 
oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 
semnificațiilor(comunicare expresivă); 
D.2.1. Demostrează capacitatea de comunicare 
clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 
emoții proprii (comunicare expresivă); 
D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în 
diferite contexte de comunicare. 
D.3.2. Discriminează/diferențiază fonetic 
cuvinte, silabe. 

O2. Preṣcolarul va fi capabil să denumească 
imaginea de pe jeton, să despartă cuvântul în 
silabe și să așeze jetonul la locul lui pe panou;  
 
O3. Preṣcolarul va fi capabil să reproducă 
onomatopeele animalelor și să le alinte; 
 
O4. Preṣcolarul va fi capabil să formuleze corect 
propoziţii, utilizând jetoanele puse la dispoziție; 
O5. Preșcolarul va fi capabil să găsească 
antonimele cuvintelor din poezie. 

A.1.2. Îṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea 
unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; 
 
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru 
realizarea de activități variate; 
C. 3.2. Demonstrează creativitate prin activităţi 
artistico-plastice, muzicale ṣi practice, ȋn 
conversaţii ṣi povestiri creative; 
 
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu 
consecvenţă. 

O6.Preșcolarul va fi capabil să execute corect și 
conștient exercițiile pentru încălzirea mușchilor 
mici ai mîinii, respectând indicațiile 
educatoarei; 
O7.Preṣcolarul va fi capabil să aplice acuarela 
cu pensula și cu bețișorul pe ouăle puse la 
dispozișie, pentru a realiza ouă încondeiate; 
  
O8. Preṣcolarul va fi capabil să lucreze  
 ȋngrijit, ducȃnd lucrarea la bun sfȃrșit. 
 

 
MIJLOACE DE ÎNVĂṬĂMÂNT: 
• Pentru ADP și ALA: calendarul naturii, iepuraș siluetă, lego, plastilină, planșete, cofrag ouă, 

forme din hârtie colorată, urechi de iepuraș;  
• Pentru ADE:DLC-machetă,,În pădure”, iepuraș marionetă, coș cu jetoane,  
 roata cu animale, mandala; DEC -ouă de polistiren, acuarele, pensule, bețișoare de urechi. 
METODE ṢI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, 

munca în grup, metoda ”Diamantul”, metoda ”Turul galeriei”, metoda ”Brainstorming”, metoda RAI. 
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe și individual. 
DURATA: o zi  
EVALUARE: Ținȃnd cont de faptul că, proiectarea activităţii s-a axat pe comportamente, pe 

parcursul activităţii integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte: 
- corectitudinea răspunsurilor verbale oferite de copii la jocul didactic; 
- calitatea ṣi acurateţea produselor activităţii ouă ornate;  
 -aspectele de motricitate fină de la centrele Construcții, Artă și DEC; 
- corectitudinea executării miṣcărilor ȋn timpul jocurilor de miṣcare, a rutinelor, tranziţiilor; 
-gradul de implicare ȋn activitate și comportamentul copiilor pe toată durata desfășurării. 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 
 
I.Moment organizatoric: 
 În vederea desfășurării activității în condiții optime, mobilierul este aranjat corespunzător 

modului de concepere a activității și se asigură o atmosferă de lucru adecvată. 
 
II.Întâlnirea de dimineaţă: 
 Copiii sunt așezați în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toți membrii grupei. 

Întâlnirea de dimineață debutează prin intermediul unor versurilor  
1.Salutul:  
 Salutul se realizează cu ajutorul apelativelor stimulative pentru copii, cu trimitere la tema 

săptămânii.Educatoarea le propune copiilor să se salute imaginându-și că sunt iepurași, folosind 
formula 

 -,,Bună dimineața iepurași voioși! 
2.Prezenţa:  
 Fiecare copil prezent își alege fluturașul și îl așează pe floare, iar fluturașii absenți rămân jos. 
3.Calendarul naturii:  
 Calendarul naturii este indispensabil pentru a cultiva spiritul de observație al copiilor în 

legătură cu schimbările care au loc în mediul înconjurător și pentru a realiza orientarea în timp. Se 
precizează anotimpul, luna, anul, ziua săptămânii și copiii stabilesc cum este vremea afară. Copiii vor 
observa aspectele naturii dacă:afară plouă, soarele este acoperit de nori pufoși, soarele strălucește. 

4.Împărtăşirea cu ceilalţi: 
 Se va realiza prin precizarea opțiunii :,,Aș vrea să-mi aducă iepurașul... ”  
5. Activitatea de grup: 
 Îi va ajuta pe copii să se învioreze, vor executa mișcările sugerate de poezia: ,,Buna dimineata’’ 
6.Noutăţile zilei:  
 Educatoarea le prezintă copiilor pe iepurașul Tomiță, care este foarte supărat de ce i s-a 

întâmplat și a venit la noi să ne ceară ajutorul. 
 
III. Captarea atenţiei: 
 Din scrisoarea iepurașului Tomiță copiii află povestea acestuia, de ce este necăjit. În acest an 

el trebuie să organizeze masa de Paște din poiană și să vopsească ouă pentru animăluțele din pădure.El 
a vopsit frumos ouăle, dar cumătra vupe s-a răzbunat pe el și i-a aruncat smoală peste ouă. Acum 
Tomiță nu mai are alte ouă.Animalele din poiană o să-l ajute cu ouă dar numai dacă rezolvă mai multe 
sarcini.Singur nu se poate descurca, de aceea a venit la noi în grădiniță pentru că a auzit că voi sunteți 
copii harnici, știți să pictați frumos, să vorbiți corect, să rezolvați multe sarcini.  
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IV. Anunţarea temei și obiectivelor : 
 Se va anunța tema zilei ,,Iepurașul vine iarăși la noi’ 
 Cu el, Iepurașul Tomiță, a adus multe materiale cu care copiii vor lucra astăzi.La centrul 

Construcții copiii vor realiza măsuțe și scăunele din Lego, iar la centrul Artă vor lipi hartie colorata 
si floricele pe cofrag-realizând coșulețe pt. ouă si vor modela din plastilină prăjiturele.Apoi le vor 
așeza in ,,Poiana din pădure. 

 Pe urmă vom face o călătorie prin pădure, ne vom întâlni cu câteva animale, prietenele 
iepurașului și vom răspunde la sarcinile lor.Ne vom juca cu cuvintele, vom despărți în silabe și vom 
face propoziții, vom recunoaște animale sălbatice și vom imita sunetele scoase de acestea, le vom 
alinta. 

 
V.Dirijarea învățării: 
ALA 1: 
 În oul cu materiale vom găsi urechi de iepuraș de culoare roșie și galbenă.În funcție de culoarea 

aleasă copiii se vor așeza la centre.Iepurașii roșii la Artă, iar Iepurașii galbeni la construcții. 
 Copiii intuiesc materialele de la fiecare sector şi se prezintă sarcinile de lucru. 
 La centrul Artă, copiii vor lipi iarbă din hârtie verde pe cofrag de ouă, mâner și floricele, astfel 

realizând coșuleț pentru ouăle iepurașului (pe care le vor vopsi în cadrul dom. DEC);vor modela 
prăjiturele pentru masa de Paște. 

La centrul Construcții, copiii vor avea de construit măsuțe și scăunele din lego, pentru masa 
de Paște din poiană, unde vor sărbători animăluțele pădurii.  

 După realizarea sarcinilor de la centrele de activitate, se vor prezenta rezultatele fiecărui centru 
și le vom așeza în poieniță.  

Tranziţie: Rostind tranziția,,Câte unul ne adunăm”, copiii vor ieși din sala de grupă și se vor 
îndrepta spre baie. 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE-Joc didactic  
 Copiii sunt așezați în semicerc, în fața lor fiind reprezentată poiana din pădure cu câteva 

animale sălbatice, prietenii iepurașului. 
Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea imaginilor de pe jetoane, pronunţarea 

onomatopeii animalului sălbatic și alintarea acestuia, despărțirea cuvintelor în silabe și așezarea lor 
în funcție de numărul silabelor, găsirea antonimelor pentru cuvintele din poezie. 

Regulile jocului: Copiii ttrebuie să -l ajute pe Iepurașul Tomiță să obțină ouă de la prietenii săi 
din poiană rezolvând sarcinile date de acestea, trebuie să despartă cuvinte în silabe, să facă propoziții, 
să recunoască animale, să le imite sunetele și să le alinte, să găsească antonime pentru câteva cuvinte. 
Ouăle primite le vom așeza într-un coș.Vor răspunde copiii numiți de iepuraș, iar dacă copilul nu știe 
răspunsul va fi ajutat de alt copil.Se păstrează liniștea în timpul jocului și răspunsurile corecte vor fi 
aplaudate. 

Explicarea și demonstrarea jocului: Educatoarea explică jocul copiilor.Păsărelele din pădure 
ne-au pregătit oușoare cu sarcini, iar dacă le vom rezolva corect, ne vor da ouăle lor.Vom scoate din 
ou jetonul, vom denumi imaginea și vom despărți cuvântul din imagine în silabe.Apoi îl vom așeza 
la locui lui, în funcție de numărul silabelor. 

Jocul de probă: 
 Un copil va scoate din ou un jeton, va denumi imaginea de pe jeton, va despărți cuvântul în 

silabe, iar apoi îl va așeza pe panou la locul potrivit, în funcție de numărul silabelor. 
Executarea jocului propriu-zis: 
 Mascota iepuraș va numi copilul care va răspunde, prin formula:,,Țup, țup, țup……să răspundă 

acum!” Acesta va scoate din ou un jeton pe care îl va privi şi va denumi cuvântul ce este reprezentat 
în imagine, îl va despărți în silabe și îl va așeza pe panou la locul potrivit, în funcție de numărul 
silabelor. 

 Astfel, copiii vor realiza piramida silabelor și vor primi ouăle din coșul păsărelelor.  
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Varianta I 
 Un copil va merge pe cărare și va lua plicul din coșulețul ursulețului și roata.Educatoare le va 

citi sarcina:copiii numiți vor învârti roata cu animale, vor recunoaște animalul unde s-a oprit roata, 
vor imita sunetul scos de acesta și îl vor alinta.În timpul jocului se va acorda atenție formulării corecte 
a propozițiilor: 

 ,,Roata s-a oprit la urs.’’ Dacă vrem să-l alintăm vom spune,,ursuleț’’. 
 Ursul le va da copiilor ouăle din coșul lui, după ce vor rezolva corect sarcinile. 
 
Varianta II 
 Un copil va merge în poiană și va aduce plicul cu sarcina din coșul ariciului și o mandala cu 

ouă colorate. Educatoarea va citi sarcina din plic, va desemna câte un copil care va trebui să ia un ou 
colorat de pe mandala, îl va întoarce, va denumi imaginea și va face o propozitie cu acesta. 

Dacă rezolvă corect toate sarcinile, ariciul le va da copiilor ouăle din coșul lui. 
Complicarea jocului: 
 Copiii vor rezolva acum sarcina dată de veveriță.Educatoarea va deschide plicul și va citi 

poezia antonimelor(anexa 2).Răspunsurile vor fi date oral de întreg grupul de copii. Dacă copiii vor 
răspunde corect, veverița le va da ouăle din coșul ei. 

Tranziție: 
,,Rȃndul iute să-l formăm 
 Şi spre baie să plecăm”. 
Copiii se vor întoarce în sala de grupă intonând cântecelul,,Trenulețul muzical”, tranziţie ce 

presupune executarea unor exerciţii fizice de înviorare a copiilor.  
 
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC):pictură 
 Astăzi la activitatea de educaţie plastică, vom picta „Ouă pentru iepuraș” prin tehnica picturii 

cu pensula și cu bețișoarele de urechi. 
Intuirea materialelor: 
 Copiii vor intui materialele puse la dispoziţie pe măsuţe:ouă din polistiren, acuarele tempera, 

paletă, pensulă, beșișoare de urechi, şerveţel umed. 
Prezentarea modelului educatoarei: 
 Voi prezenta copiiilor ouă model. Voi explica şi demonstra tehnicile de lucru pentru realizarea 

temei propuse. 
Demonstraţia şi instructajul verbal: 
 Copii, vom picta mai întâi oul cu pensula, folosind culoarea roșie sau galbenă, în funcție de 

grupa din care faceși parte.Iepurașii roșii vor picta oul în culoarea roșie, iar iepurașii galbeni în 
culoarea galbenă.După ce terminași de acoperit oul cu culoare îl așezăm în coșul realizat la centre să 
se usuce. După ce se usucă vom lua bețișorul de urechi și vom face buline .Pe oul roșu vom face 
buline galbene, iar pe oul galben buline roșii. 

 Iepurașul Tomiță ne-a pregătit și el o surpriză, pentru că am fost harnici și l-am ajutat.Cât timp 
se va usca culoarea roșie și galbenă pe ouă, copiii vor fi invitați, pe rând să fie ,,Iepuraș pentru colegul 
lui”.Vor lua câte un ou de ciocolată din coșulețul iepurașului și îl vor oferi unui coleg ales de el. 

Încălzirea muşchilor mici ai mâinii: 
 Ca să ne putem apuca de lucru, mai întâi vom efectua o serie de exerciţii pentru încălzirea 

muşchilor mici ai mâinii:  
 
VI.Obținerea performanței și asigurarea transferului: 
Executarea independentă a lucrării de către copii: 
 La semnalul educatoarei, copiii vor începe să lucreze. 
 În timp ce copiii lucrează, educatoarea va da indicații cu voce scăzută, va ajuta acolo unde este 

cazul. Voi utiliza instructajul verbal referitor la utilizarea corectă a materialelor şi corectitudinea 
tehnicilor de lucru. 
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 După ce ouăle sunt gata, se așează în coșulețtele realizate de copii la centre și vor fi duse în 
poiană.  

Analiza şi evaluarea lucrărilor: 
 Cu ajutorul metodei Turul galeriei, copiii vor forma un șir, se vor deplasa prin poiană pentru a 

vedea toate lucrările și pentru a le aprecia în ceea ce privește corectitudinea aplicării tehnicii de lucru. 
 
VII. Asigurarea feedback-ului și evaluarea: 
 Ne vom juca un joc (prin metoda R.A.I ) cu ajutorul unui ou din polistiren. Le voi adresa 

copiilor întrebări legate de activitățile de astăzi ( copiii îşi spun propria opinie despre cele învăţate). 
Moment de lectură. ,,Puf alb si puf gri’’ 
 
VIII. Încheierea activității: La sfârșitul activității ,,Iepurașul Tomiță” va face aprecieri finale, 

frontale și individuale asupra modului de lucru, a lucrărilor copiilor, îi va recompensa pe toți copiii 
pentru efortul depus și vor fi recompensați cu ouă de ciocolată ascunse prin iarba din curtea 
grădiniței.Copiii vor ieși in curte și vor căuta ouăle.  
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MOBILITĂȚI ON LINE ÎN PROIECTELE ERASMUS 

 
PROF. MONICA-LAURA UNGUREAN, 

 LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 
 
Oportunitatea de implicare a Liceului Teoretic “Lucian Blaga” în Proiectul de Parteneriat 

Multicultural KA229 ERASMUS+ “Des problemes Ouverts Pour Apprendre” a reprezentat pentru 
şcoala noastră nu doar o provocare profesională ci şi de dezvoltare personală a tuturor membrilor 
echipei, a elevilor implicaţi şi chiar a părinţilor. 

Proiectul se derulează în perioada 2019-2021.Şcolile partenere sunt: 
Ecole elementaire Raphael Cipolin, Guadelupe-Franța coordonator, Insitituto  
 Comprensivo ”Via San Biagio Platani” Roma-Ialia, St Cedd`s School Educational Trust 

Chelmsford-Marea Britanie. IGS Betzdorf-KirchenBetzdorf-Germania, Agrupamento de Escolas de 
Oliveira de Frades Oliveira de Frades-Portugalia şi nu în ultimul rând Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, 
Cluj-Napoca-România. 

 Echipa de proiect a şcolii noastre este formată din profesorul de franceză- coordonator, 
profesorii de matematică din care fac și eu parte, profesoara de biologie, toată catedra învăţătorilor și 
profesoara de sprijin. 

 Acest proiect este o extensie a unui proiect inovator propus de școala coordonatoare în 4 aprilie 
2018 la Paris cu ocazia Zilelor Inovației și care a căștigat Premiul I la categoria ”O școală a 
încrederii”. 

 Obiectivele proiectului sunt favorizarea intrării elevilor în situații de cercetare, încurajarea 
cooperării în perechi, dezvoltarea încrederii în sine în vederea găsirii unei soluții, dezvoltarea de 
strategii, de competențe de lectură, exprimare orală și scrisă dar și a competențelor civice și 
sociale.Avănd în vedere predarea integrată la nivelul claselor primare, problemele de matematică 
propuse vor fi formulate în contextul faunei și florei țărilor partcipante, cunoașterea lor fiind un alt 
obiectiv al proiectului. 

Din punctul de vedere al profesorilor se dorește intrarea lor într-o postură de reflectare a 
practicile pedagogice, adaptarea acestora pentru a considera eroarea ca necesară și ca o sursă de 
învățare, dezvoltarea încrederii în ceilalți (acceptând să-i lase pe alții să îl privească în timp ce predă) 

 Prima vizită de proiect s-a desfăşurat în Guadelupe-Franța, tema fiind « Flora și fauna insulei”, 
ocazie cu care s-au cunoscut echipele de proiect ale țărilor participante. 

 A doua vizită de proiect s-a desfășurat la Roma în Italia în săptămâna de debut a pandemiei, 
astfel încât nu au mai reușit să ajungă toți participanții, guvernul Italian și Ministerul Educației din 
Italia anunțând închiderea școlilor. 

 După mai bine de un an de așteptare, am realizat că mobilitățile din punct de vedere fizic sunt 
din ce în ce mai complicat de realizat, mai ales că echipele trebuiau să aibă în componență și elevi cu 
vârsta până la 12 ani. 

Școala coordonatoare din Guadelupe, după o consultare cu partenerii de proiect a hotărât 
demararea mobilităților virtuale.Fiecare școală a făcut demersurile la Agenția Națională pentru a 
primi aprobarea-semnarea contractului adițional- fără de care vizita de proiect online nu ar fi eligibilă. 

 Astfel, în perioada 15-17 aprilie 2021 Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades Oliveira 
de Frades-Portugalia a găzduit vizita de proiect on-line cu următoarea agendă: 

-15 aprilie 2021: vizionarea filmului pregătiti de țara gazdă cu prezentarea lecției la clasă 
folosind metoda ”problemelor deschise” și completarea fișei de obsevații a lecției 

-16 aprilie 2021:auto-confruntare și interviu pe baza experienței educaționale avute; 
Discuții în plen despre momentele lecției și experiența celorlalți parteneri care la rândul lor au 

susținut același tip de lecție în școala proprie. Toate filmele au fost postate pe site-ul proiectului. 
-17 aprilie 2021: concluzii și stabilirea temelor de prezentare pentru următoarea întănire de 

proiect. 
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 În loc de concluzie:desfășurarea proiectelor în mediul online chiar dacă satisface obiectivele 
cognitive ale proiectului nu atinge obiectivele legate de comunicarea și relaționarea între parteneri;nu 
stârnește emoția descoperii persoanelor și locurilor noi, a diversității umane și culturale. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN ȘCOALĂ 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR UNGUREANU ANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN VODĂ CANTACUZINO” 
CĂLIMĂNEȘTI 

 
“Educatia copilului trebuie sa urmarească deazvoltarea respectului față de mediul natural” 

(Art.29, Convenția cu privire la Drepturile Copilului) 
  
 În această perioadă în care activitățile s-au desfășurat online, ne-am propus să discutăm despre 

faptul că omul se naşte şi trăieşte într-un mediu natural, dependent de celelalte elemente ale biosferei 
cu care poate şi trebuie să stabilească relaţii de armonie şi respect. El trebuie să cunoască legile ei şi 
să se supună lor. Atitudinea omului faţă de natură ține de de educaţia și de cultură sa, o mare 
contribuție în formarea acestora având-o școala.  

 Prin activităţile şcolare şi extraşcolare realizate cu elevii, ei au conştientizat faptul că mediul 
înconjurător constituie un mecanism viu complex, de a cărui integrare şi bună funcţionare depinde 
întreaga activitate umană.  

 Programa şi conţinutul disciplinei Matematică şi explorarea mediului/ Ştiinţe ale naturii 
abordează interrelaţia om-mediu şi problematica complexă a educaţiei ecologice într-o manieră 
sistemică şi interdisciplinară, deoarece tratează nu numai relaţia vieţuitoare-mediu şi modul cum omul 
transformă natura. De asemenea propune elevului să descopere complexitatea acestor relaţii, formele 
de poluare şi consecinţele dezastruoase ale acestora asupra vieţuitoarelor.  

 Am urmărit imaginile cu activităţile şcolare şi extraşcolare efectuate în anul anterior, activități 
realizate cu scopul de a conştientiza că mediul înconjurător constituie un mecanism viu, cu o 
complexitate deosebită, de a cărui integrare şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. 

 Ameliorarea relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător se poate realiza numai prin activităţi 
practice la care trebuie să participăm cu toţii. Omul trebuie „să încheie pace cu natura”, o pace cu 
condiţii de reciprocitate pentru „ambii combatanţi”.  

 Școala formează trăsături pozitive de caracter: respect, admiraţie, ocrotire, apreciere, 
compasiune, altfel există pericolul distrugerii oricăror relaţii şi al trecerii de la armonie la un război 
din care omul ar avea cel mai mult de pierdut.  

 Am urmărit imaginile din drumețiile făcute în pădurea din apropiere, mergând pe Drumul de 
cură ce pornește din Călimănești spre Căciulata sau de-a lungul râului Olt, drumeții în care am putut 
surprinde aspecte variate ale poluării solului, apei şi consecinţele lor asupra vieţuitoarelor. Ne-am 
reamintit despre faptul că apa râului era plină de resturi menajere, de obiecte uzate aruncate la 
întâmplare, au observat arbori cu ramuri strivite, rupte, cu tulpinile scrijelate de cuţit, flori culese la 
întâmplare şi aruncate, pungi de plastic, PET-uri.  

 Am discutat cu ei despre cele observate, încercând să găsim răspuns la problemele: „De ce nu 
e bine să scrijelim/ crestăm tulpina copacilor?” „Unde ar trebui să arunce oamenii resturile din 
gospodărie?” etc. Ne-am reamintit că am admirat florile întâlnite, că le-am cerut să culeagă fiecare 
câteva flori pentru mame, bunici sau pentru ierbare. După ce copiii au cules, am constatat că cei mai 
mulți dintre ei aveau o flore care era cea mai frumoasă. Le-am explicat apoi că acest lucru poate fi 
extreme de dăunător pentru că există pericolul ca acea floare să dispară. Copiii au înțeles cele 
explicate: unele flori, fiind mai atrăgătoare, sunt culese mai des şi astfel, încet-încet, ele vor dispărea. 
Am discutat apoi despre consecinţelor defrişării pădurilor, am dmirat frumusețea și măreția arborilor 
observați de-a lungul Drumului de cură. Am vorbit depre beneficiile pe care ni le aduce nouă 
călimăneștenilor faptul că locuim în această zonă, fiind înconjurați de păduri.  

 Copiii au înțeles faptul că, uneori, progresul poate distruge, în unele cazuri chiar iremediabil 
mediului înconjurător. Omul trebuie să găsească soluţii la problemele întâlnite, soluţii pentru a proteja 
mediul înconjurător, pentru a trăi în armonie cu natura. De sănătatea Pământului depinde sănătatea 
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noastră. Au înțeles cât este de important să iubim, să respectăm şi să ocrotim natura. Acest lucru a 
fost și mai bine înțeles gândindu-ne la cât de greu ne-a fost în această perioadă, cât de mult ne-au 
lipsit aceste plimbări, cât de mult ne e dor de alergat în natură fără restricții.  

 Școala împreună cu familia şi comunitatea trebuie să-i ajute pe copii să găsească răspunsuri la 
o serie de întrebări legate de tainele naturii, de strânsa legătură care e între om şi mediul înconjurător, 
de influenţa pe care o are omul asupra naturii. 
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 ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

 AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: UNGUREANU FLOAREA 
 GRĂDINIȚA P.P. NR. 1 CĂLIMĂNEȘTI / VÂLCEA 

 
 Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială 
armonioasă. 

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

 Pandemia globlă a adus multe schimbări în toate domeniile de activitate ale oamenilor și a avut 
influențe modelatoare și în ceea ce privește activitățile preșcolarilor, cu precădere activitățile 
extrașcolare. 

 Activitățile extrașcolare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine 
în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

 Activitățile extracurriculare pe care le-am propus pentru acest an școlar sunt:  
 

NR 
CRT 

DATA DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

LOC  
DE  
DESFĂŞURARE 

PERSOANE  
IMPLICATE 

1 OCTOMBRIE 
2020 

„Carnavalul 
Toamnei” 
Activitate practică 
–confecţionare 
măşti, realizare 
colaje 
-expozitie 

 
Holul grădiniţei 
Sala de grupă/Online 
 

 
Copii 
Educatoare 
 

2 NOIEMBRIE 
2020 

„Viata, o 
prioritate!” 
-Prietenul meu, 
agentul de 
circulație  
(prezentarea unor 
filmulețe-youtube) 

 
 Sala de grupa/Online 

Copii 
Educatoare  
 

3 DECEMBRIE 
2020 

„In asteptarea lui 
Mos Crăciun” 
Serbare,  
-expozitie în holul 
gradinitei-desene, 
picturi 

 
Sala de grupă/Online 

Copii 
Părinţi 
Educatoare 

4 IANUARIE 
2021 

„Săniuța 
veseliei:” 
-marea 
bulgăreală 

Curtea 
grădiniţei/derdelușul 

Copii 
Educatoare 
Părinți 
 

5 FEBRUARIE 
2021 

„Vreau să fiu 
sănătos” – 

Sala de grupă/online 
 

Copii 
Educatoare 
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întalnire cu 
doamna asistentă 
Protesi Areta 

Asistenta medicala 

6 MARTIE 
2021 

,,Mărțișor, 
mărțișor” 
-expoziție 
mărțișoare  

Sala de grupă/Online 
 

Copii 
Educatoare 

7 APRILIE 
2021 

,,Iepurasul de 
Paste”  
- Realizare colaje, 
desene, picturi 
- expoziție  

 
Sala de grupa/Online 

Copii 
Educatoare 

8 MAI 
2021 

 „Protejăm și 
îngrijim natura!” 
-Realizare postere 

 
Curtea 
grădiniței/Online 

Copii 
Educatoare 

9 IUNIE 
2021 

„Sărbătorim 
Ziua copilului!” 
-Desene pe asfalt 
în curtea gradinite 
 

 Curtea 
grădiniţei/Online 

Copii 
Educatoare 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

 
PROF. UNGUREANU OANA,  

ȘCOALA GIMNAZIALA ”EP. I. ANTONOVICI”, 
 BARLAD, JUD. VASLUI 

 
 Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent în contextual pandemiei cu Covid 19..  
 Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în educația actuală, întrucât au un 

impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale, în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate, organizate de şcoli, 
spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce 
priveşte dezvoltarea adolescenţilor: performanţă, coeficienţ de abandon şcolar mai scăzut, 
optimizarea stării psihologice, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine preocupări cu 
privire la viitor, diminuarea anxietății datorate distanțării sociale, scăderea consumului de alcool, 
tutun şi droguri. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, departe de constrângerile și 
regulile stricte impuse în incinta instituției de învățământ. . Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
constrângerile și regulamentele impuse în incinta instituției de învățământ. oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 În mod tradițional, aceste activităţi se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor 
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util, de al 
transforma într-o sursă educaţională, de a cultiva gustul pentru frumos, pentru lectură, vizionarea unor 
piese de teatru, filme, implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi creaţie. 
Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Ea 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Necesitatea și dorința de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. În cadrul acestor activităţi se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al şcolii - pregătirea copilului pentru viaţă. 

 În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, desfășurarea activităților extracurriculare este evident obstrucționată, însă profesorul poate găsi și 
aplica n oi soluții, adaptându-se din mers restricțiilor din momentul respectiv. Spre exemplu, pentru 
a respecta recomandările date de către autorități, dar și pentru a asigura derularea activităților 
extrașcolare, se pot realiza proiecte individuale sau de grup, elevii informându-se inițial în mediul 
online, concluziile fiind comunicate ulterior întregului colectiv. De asemenea, cadrul didactic poate 
realiza drumeții în mijlocul naturii cu grupuri mici, ținând seamă de păstrarea distanțării sociale. 
Atelierele de lucru, cercurile de lectură și creație, jocurile didactice, concursurile de cultură generală 
etc. pot fi și ele desfășurate în spații deschise, într-un parc sau la marginea orașului,  
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 În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
esenșială şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, dovedind, el însuși, în 
primul rând, capacitatea de adaptare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită elevilor stimularea creativității și un nivel 
crescut de socializare de care tinerii, mai ales acum, în acest context epidemiologic, au atât de multă 
nevoie.  
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OBICEIURI DE PAŞTE ÎN BANAT 

AŞA CUM ERAU ODATĂ... 
 

AUTOR: PROF. URDEŞ MIHAELA- MARIA 
LICEUL “HERCULES” BĂILE HERCULANE 

JUDEŢUL CARAŞ- SEVERIN 
 
A fost odată ca niciodată, pe vremea când oamenii nu purtau măşti şi erau liberi să se 

întâlnească, să se roage şi, de ce nu, să se distreze…A fost odată o mare sărbătoare care se numea 
Paşti. Această sărbătoare creştină, cea mai mare dintre toate, făcea odinioară ca bisericile din 
Banat, la fel ca şi cele din multe alte zone ale ţării, să fie arhipline. De Paşte se duceau la slujbă şi 
oameni care în mod normal călcau în biserică o dată sau de două ori pe an. 

Sfintele Paşti sau Paştele este sărbătoarea Invierii lui Hristos, este trecerea omului din moarte 
la viaţă. Creştinii serbează Paştele în amintirea mântuirii din robia păcatului şi a morţii, deci, nu are 
legătura cu Paştele iudaic. Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină a anului, aceasta 
comemorând Învierea Domnului Iisus Hristos.  

Credincioşii ortodocşi au felurite obiceiuri de Paşte care diferă de la o zonă a ţării la alta. În 
Banat, acestea sunt mai puține decât în alte zone, însă chiar și aici se practică tradiția tămâierii 
bucatelor prin ouăle roșii, drobul de miel și nelipsitul cozonac. 

În dimineaţa de Paşte, credincioşii trebuie să se spele pe faţă cu apa în care au fost puse un ou 
roşu – pentru obraji rumeni, un bănuţ de argint – pentru belşug, şi un fir de iarbă – pentru prosperitate. 
Masa din prima zi este un bun prilej de reunire a familiei, cu respectarea unui ritual. La micul dejun 
din prima zi de Paști se practică tradiția tămâierii bucatelor, apoi fiecare mesean primește o linguriță 
de paști, adică vin și pâine sfințite. În meniul acestei mese festive se include ciolanul de porc fiert, 
ouă albe și mâncăruri tradiționale, după acestea continuându-se masa cu friptură de miel. Tot în prima 
zi de Paşte se poartă haine noi în semn de respect pentru această sărbătoare, dar şi pentru că ea 
semnifică primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga natură primăvara. 

 

 
 
Cea de-a doua și cea de-a treia zi de Paște sunt rezervate jocului popular. Tinerii și bătrânii se 

adună în centrul satului în fața bisericii și spre seară începe hora mare a satului. Sunt puţine sate în 
Banat în care portul popular să mai fie păstrat cu sfințenie, la loc de cinste. Dar există şi sărbătoare în 
sat la care costumul popular este purtat.(Balul izmenelor – vezi foto din trecut şi prezent anexate). 
Este vorba despre costume populare din Plugova, jud. Caraş Severin. Tot aici există tradiția ca în a 
doua zi de Paște, sătenii, însoțiţi de musafiri, să pornească spre centrul satului, după care în faţa 
bisericii intră cu toții în hora mare. Întrucât portul tradițional avea mare prețuire, în trecut hora satului 
era deschisă de către cei îmbrăcați în costume populare. 

1131



 

 
 
În zona Banatului obiceiurile de Paște sunt intercalate cu mai multe culturi și fiecare a preluat 

de la cealaltă părțile care i-au plăcut mai mult.  
Cea mai importantă zi este considerată a fi Joia mare. Astfel că în credința bănățenilor în această 

zi un personaj mitologic feminin, numit Joimărița, umbla prin sate și le pedepsea pe fetele care nu își 
terminau de tors lâna, iar pe cele mai leneșe le lua la ea acasă și le mânca.  

În prezent în Joia Mare se aprind focurile în cimitire pentru că se crede că în perioada Paștelui 
se deschide cerul și sufletele morților se întorc în sat. Deopotrivă, pregătirea bucatelor tradiționale se 
face după terminarea curățeniei mari. Seara are loc slujba celor 12 Evanghelii, iar traditia spune ca 
fetele trebuie sa-si puna 12 dorinte pe un fir de ata, facand cate un nod dupa fiecare Evanghelie citita 
de preot. Tot atunci, lumea duce la biserica painea care va fi sfintita de preot si impartita credinciosilor 
in noaptea de Inviere. 

In aceasta zi gospodinele inrosesc ouale pentru masa de Paste. Se spune chiar ca ouăle vopsite 
în această zi nu se strică niciodată. Cine nu apucă să vopsească ouăle in Joia Mare le mai poate vopsi 
doar in Sambata Mare. 

In Joia Mare, gospodinele incep sa pregateasca preparatele pentru masa de Paste.Este o zi în 
care nu se doarme sub niciun chip. Potrivit credintei populare, cine doarme in Joia Mare va fi lenes 
tot anul si nu va reusi sa duca un lucru, oricat de simplu, la bun sfârşit. In unele locuri din ţară, oamenii 
aprind focuri în curţi, pe dealuri sau in cimitire, pentru ca sufletele morţilor, despre care se crede ca 
se întorc la vechile lor locuinţe, să aibă lumină si caldură. 

În Sâmbăta Mare se sacrifică mielul și gospodinele pregătesc mâncăruri delicioase din acesta. 
Dar, indiferent de zona în care creştinii locuiesc, un obicei se păstrează cu sfinţenie în perioada 

Sfintelor Paşti: ciocnitul ouălor. 
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Simbolistica ouălor de Paşti trebuie căutată înainte de naşterea lui Hristos, în timpuri străvechi. 
Oul era dat în dar, fiind considerat simbol al echilibrului, creaţiei, fecundităţii, simbol al vieţii şi al 
reînnoirii naturii, obiceiul vopsirii lui fiind întâlnit la chinezi cu două mii de ani înainte de Hristos.  

Se ciocnesc numai ouă roșii, după un anumit ceremonial care în comunitățile rurale se păstrează 
fără abatere. Ca regulă generală, primul care ciocnește este cel mai vârstnic bărbat de la masă sau o 
persoană mai în vârstă, care ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână de un comesean, în 
timp ce rostește formula „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: „Adevărat a înviat!”. 

În tradiția populară românească, ouăle de Paști sunt considerate păzitorii casei și se crede că 
sunt purtătoare de puteri miraculoase: ele vindecă boli și protejează animalele din gospodărie. În 
acelaşi timp, oul simbolizează viața eternă, fertilitatea, renaşterea și norocul. 

Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creştinilor şi este încă practicat mai ales la popoarele 
Europei şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la 
români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolica motivelor şi perfecţiunea 
realizării. 

Folclorul conservă mai multe legende creştine care explică de ce se înroşesc ouăle de Paşti şi 
de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Invierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica 
Domnului, care venise să-şi plângă fiul răstignit, a aşezat coşul cu ouă lângă cruce şi acestea s-au 
înroşit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroşit, a spus celor 
de faţă: „De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi împestriţate întru aducere aminte de răstignirea 
mea, după cum am făcut şi eu astăzi”.  

Culoarea roşie cu care le vopsesc creştinii la Paşti, reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui 
purificatoare, dar şi sângele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii. 

Semnificatia adevărată o ouălor de Paşte este aceasta a ouălor roşii, care amintesc de sângele 
lui Hristos, sânge cu care noi ne împărtăşim. Şi ciocnirea ouălor, în care noi salutăm cu Hristos a 
Înviat! si Adevărat a Înviat!, semnifică deschiderea mormântului din care a înviat Hristos. În tradiţia 
populară de la noi, oul roşu de Paşti ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de îndepărtare a răului, 
fiind purtător de sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor. 

Vă mai amintiţi?... 
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EXCURSIILE VIRTUALE – ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VĂDUVA NATALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,NICOLAE BĂLCESCU”,  
MUN. DRĂGĂȘANI, JUD. VÂLCEA 

 
În anul școlar 2020-2021, excursiile s-au mutat în mediul online. Pentru toate clasele au fost 

realizate prezențări care conțin atât informații referitoare la traseu, obiective, activități ce pot fi 
derulate, precum și imagini sau filmări care să îi aducă pe elevi cât mai aproape de experiența unei 
vizite într-un anumit loc, stabilit anterior calendarul programului. Excursiile virtuale vor fi prezentate 
în cadrul activităților care se desfășoară după -amiaza în alternativa Step by Step.Acestea s-au 
desfășurat pe durata a aproximativ 2 ore de curs. Elevilor e-a fost prezentate traseul excursiei și 
obiectivele turistice pe care le vom vizita. A fost o lecție altfel, a reprezentat o pauză binemeritată, 
chiar dacă este departe de ceea ce înseamnă o astfel de experiență în adevăratul sens al cuvântului. 
Copiilor le-a plăcut și acest mod de prezentare pentru că a presupus altceva decât știau ei că înseamnă 
o excursie tradițională. Au apreciat dorința de a continua programul,,La pas prin țara mea”, chiar și 
în maniera aceasta, virtuală. 

Unii dintre ei erau deja cunoscători ai locurilor prezentate, participând și prin împărtășirea 
experiențelor profesionale. La rândul lor, elevilor li s-a acordat un moment al lor, în care au avut de 
pregătit prezentări cu imagini realizate chiar de ei, în cazul în care au vizitat acele locuri. La finalul 
lecției, au avut de completat o fișă de lucru interdisciplinară, care valorifică toate cele descoperite pe 
parcursul excursiei virtuale. Dacă vorbim de atmosferă, a fost bineînțeles diferită față de excursia 
fizică, a lipsit frenezia pregătirii pentru excursie, au lipsit momentele de început, cu venirea 
autocarului, numărarea elevilor, prezența elevilor, opririle, vizitele și toată agitația frumoasă de la 
masă sau dein timpul cazării. 

Suntem însă optimiști și sperăm ca până la finalul anului școlar să putem avea cel puțin o 
excursie, o adevărată lecție interdisciplinară din viață, pe anul școlar 2020-2021. 

Această alegere de a continua programul de educație nonformală ,,La pas prin țara mea” este 
una neobișnuită, însă argumentele pe care ne-am bazat sunt de ordin pedagogic, în semnul continuării 
școlare cât mai aproape de cea pe care o știm înainte de pandemie. 

În primul rând am plecat de la motivația că că elevii clasei mele clasa a IV-a, Step by Step 
trebuie să beneficieze de toate privilegiile pe care le aveau atunci când mergeam în excursii fizic, 
unul dintre ele fiind și dezvoltatea lor în cadrul activităților propuse prin aceste lecții interdisciplinare 
derulate în afara școlii. 

În al doilea rând, așa cum întreaga activitate școlară s-a mutat în online încă din luna martie 
2020, firesc că și programele de educație nonformală au fost adaptate, asfel încât să găsim cea mai 
bună cale pentru a le desfășura.De exemlu, în cadrul proiectului,,Prietenii noștri de peste Prut”, 
mentorii au fost alături online, ne-au oferit activitități cu efective de elevi online, am desfășurat 
diverse ateliere împreună prin acest mod.Așa a fost și în cazul programului,,La pas prin țara mea, am 
regândit întreaga planificare a excursiilor prin mutarea lor online, folosindu-ne de toate resursele de 
care dispunem, atât umane cât și materiale sau de timp.Am implicat în cadrul activităților noastre atât 
colegi în realizarea unor materiale digitale complete, interdisciplinare, am ales să prezentăm elevilor 
aceste excursii virtuale alături de oameni de seamă cât și părinți. 

Ne dorim să le oferim elevilor experiențe frumoase, din care au ce învăța, făcând astfel un pas 
în ceea ce înseamnă,,Școala pentru viață. Indiferent de vremuri, de rigorile impuse de lege sau de 
pandemie, învățarea la ,,Școală pentru viață, nu se oprește, ci doar se adaptează la cerințele societății 
cunoașterii.  
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. VAGNETI ALINA 
ȘC. GIMN. ,,I. A. BASSARABESCU” PLOIEȘTI 

 
 Educația prin activitățile extracurriculare urmărește cultivarea corespondenței unui stil de viață 

civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Dorința de se juca, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, fructificarea talentelor personale. Mediul online 
facilitează, în mare măsură, realizarea activităților extrașcolare cu ajutorul diverselor mijloace de 
învățământ. În această perioadă ne putem ajuta de mijloace de învățământ informatice -softurile 
educaționale. 

 Softul educațional este un program informatic complex, special conceput pentru a fi utilizat în 
procesul didactic, fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de modulele educaţionale tradiţionale. 

 Originalitatea pe care o implică aceast tip de învățare oferă un spațiu larg imaginației, dar cere 
concomitent abilități particulare şi un alt gen de abordare. Curiozitatea poate fi provocată de mister, 
de inedit şi de oferirea unor recompense utilizatorilor. 

 În activitățile extrașcolare online putem folosi diferite tipuri de softuri : 
 softuri tematice, care prezintă subiecte (teme) din diverse domenii ale programei şcolare. Au 

ca obiectiv principal extinderea orizontului de cunoaştere. Există şi softuri tematice proiectate în 
scopul dobândirii unor competenţe de natură profesională. Deoarece softurile din această categorie 
nu se bazează pe o anume strategie didactică, modul efectiv de lucru este stabilit de către profesor. 

 Exemplu: ,,Află totul despre lumea animalelor", Discovery, prezintă informații despre 
animalele şi poveştile lor interesante. 

  softuri utilitare - sunt instrumente informatice concepute pentru a acoperi o arie largă de 
activităţi. Un loc aparte îl ocupă enciclopediile care pot fi folosite în multiple moduri, în funcţie de 
talentul cadrului didactic, putând fi adaptate diferitelor niveluri de vârstă şi de instruire ale elevilor. 
În general, enciclopediile permit un dialog de investigare, utilizatorul putând naviga prin accesarea 
unor cuvinte-cheie. Enciclopediile pot fi folosite pentru prezentarea unor imagini, pentru consolidarea 
cunoştinţelor de limbi străine, pentru activităţi integrate și interdisciplinare, pentru învăţarea prin 
descoperire. Adresându-se copiilor, Microsoft Encarta Kids 2006 are ca obiectiv major descoperirea 
prin intermediul jocului. Enciclopedia este structurată în capitole mari: Animale, Ştiinţe, Sporturi, 
Arte, Scriere şi citire, Personalităţi, Locuri, Istorie, Jocuri, Divertisment. Navigarea prin conţinutul 
enciclopediei este facilitată de un motor intern de căutare. Cele mai cunoscute enciclopedii virtuale 
sunt: Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004, 2005; Britannica 2002 Deluxe Edition; Microsoft 
Encarta Kids 2006; Microsoft Oceans; Explorapedia Children’s Interactive Encyclopedia etc.  

 jocuri educative sunt softuri prin care, sub forma unui joc se atinge un obiectiv didactic. 
Aplicând în mod inteligent un set de reguli, elevul alege o modalitate dintre mai multe care i se oferă 
pentru a rezolva problema propusă. De exemplu, pentru grupa pregătitoare şi pentru şcolarii mici, un 
joc pentru activităţi matematice ce presupune recunoaşterea figurilor geometrice simple. 

Exemplu: Jocul ,,Numerele Gemene", Varox, este un joc didactic foarte amuzant, recomandat 
copiilor din clasele primare. Jucând, aceştia îşi îmbogățesc cultura generală şi cunoştințele despre 
matematică, îşi exersează memoria vizuală, atenția distributivă. Ilustrațiile cu dinozauri – explicațiile 
care le însoțesc reprezintă premiul oferit micului competitor, pentru terminarea fiecăreia dintre 
etapele jocului. 

 Toate acestea au darul de a facilita angajarea activă a elevilor, implicarea lor cognitivă într-o 
perspectivă constructivistă. 
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 „Cei mai mulți specialişti sunt de părere că revoluția electronică aduce schimbări în 
metodologia instruirii cu nimic mai prejos decât cele pe care le-a adus la vremea ei invenția tiparului.” 
(Cerghit, Ioan, 2006, p. 92.) 
  

1136



 
 MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

  
 PROF. VAIDA ADRIANA RODICA 

 COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANDREI MUREȘANU” DEJ  
 
 Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea competențelor pe care elevii le dobândesc 

prin intermediul studiului diferitelor discipline școlare. Rolul activităților extrașcolare e deosebit de 
important, deoarece dezvoltă competențele de autocunoștere, de socializare și dezvoltă diferitele 
tipuri de inteligențe, ajutând elevii să- și gândească un anumit parcurs educațional și de orientare în 
carieră.Un rol important e acela că optând pentru anumite activități extrașcolare, se poate crește stima 
de sine și imaginea de sine, crescând motivația și implicarea în activitățile școlare propriu-zise. 

 Se poate observa o strânsă interdependență între activitățile didactice propriu-zise și cele 
extrașcolare, în special în cazul activităților extrașcolare ce susțin activitatea de pregățire pentru 
examene naționale, programele de studiu a disciplinelor școlare oferind posibilitatea de-a realiza 
extinderi ce au la bază și activități extrașcolare, în vederea descoperirii unor elevi talentați sau chiar 
supradotați intelectual. 

 Dacă pentru unii elevi mediul online poate fi stresant, obositor și irelevant, pentru alți elevi 
poate fi o oportunitate de a-și dovedi creativitatea și potențialul, preocupați de dezvoltarea abilităților 
de asumare a responsabilităților, a abilităților de gândire critică, a abilităților de planificare, 
organizare și a abilităților de gestionare a emoțiilor și a stresului. 

 Chiar dacă uneori aceste activități, ca și cele didactice, pot fi realizate mai greu, din cuza 
problemelor tehnice cu care ne putem confrunta, dar și din cauză că trebuie demonstrate abilitățile 
digitale, atât de către profesori, cât și de către elevi, sau părinții acestora, performanțele în acest 
domeniu pot aduce beneficii tuturor, susținând modernizarea învățământului și o educația pentru 
calitate. 

 Activitatea prin intermediul platformelor educaționale puse la dispoziția școlilor de către 
marile companii, Microsoft și Google, pentru mediul virtual, prin utilizarea diferitelor tipuri de 
telefoane, de smartphone-uri, de tablete, calculatoare sau laptopuri, pune în evidență în primul rând 
evoluția tehnologiei în societatea actuală, genialitatea și efortul de cercetare depus de cei ce se ocupă 
cu dezvoltarea acestui domeniu, iar în al doilea rând, interesul față de acest domeniu, important pentru 
comunicare, pentru activități școlare și extrașcolare.  

 Activitățile extrașcolare derulate în mediul online, care se bucură de mare popularitate în 
rândul elevilor sunt concursurile școlare, cu diferite teme, uneori parte a unui proiect educațional, 
organizat cu acordul inspectoratelor școlare, sau în cadrul parteneriatelor scolare, ședințele cu părinții 
la care participă și elevii, cenacluri literare, activitatea de redactare de texte în vederea realizării unei 
reviste școlare, expoziții de fotografie, vernisaje, excursii virtuale, carte foto, pregătiri în vederea 
participării la concursuri școlare sau examene naționale, implicare în desfășurarea unor jocuri 
didactice, expoziție de semne de carte cu mesaj educativ, ateliere de scriere creativă, ateliere de teatru, 
dezbateri, spectacole, vizionare de filme și de teatru, prezentarea universităților, concursuri organizate 
de universități, de edituri, de ziare pentru elevi. 

 Chiar dacă datorită contextului obligativității desfășurării acestor activități în mediul online, 
nu se mai implică foate mulți elevi în astfel de activități, cei foarte pasionați de studiul anumitor 
discipline răspund acestor provocări, fiind conștienți de importanța demonstrării competențelor 
digitale, atât de necesare într-o societate a cunoașterii. 

 Având în vedere posibilitatea considerării acestor activități extrașcolare ca activități ce permit 
consolidarea noțiunilor predate, consider că e important să antrenăm elevii în diferite activități 
extrașcolare ce dezvoltă abilitățile și competențele pe care școala le promovează în scopul susținerii 
performanței în toate domeniile educației, prin utilizarea unor resurse variate: imagini, filme, reviste, 
înregistrări din emisiuni radio, TV. 
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 Rolul profesorului e deosebit de important, deoarece încurajează valorificarea potențialului 
fiecărui elev, propunând o viziune integratoare la nivel interdisciplinar, pregătind elevii pentru viață, 
pentru o carieră de succes și pentru procesul învățării de-a lungul vieții, un proces practic ce depinde 
de deprinderile și cunoștințele provenite din experiența cotidiană și de nevoile reale ale individului. 

 
Bibliografie: 
Drăgătoiu, Ion; Goia Vistian, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Didactică 

și Pedagogică, București 1995.  
Ionescu, Miron; Radu, Ioan, coordonatori, Didactica Modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 

2001 
Sâmihăian, Florentina, O didactică a limbii și literaturii române Provocări actuale pentru 

profesor și elev, Editura Art, București 2014. 
Perspective, revistă editată de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română, revistă de 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
 PROF. ÎNV. PRIMAR: VALEA ANICA 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ-IERNUT, JUD. MUREŞ 
 
 Într-o lume dominată de mass media - televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decat 

să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional și mai presus de toate, slab dezvoltați intellectual, eficienţa educaţiei 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura 
în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii acestuia. Consider că alături de activitatea la 
clasă și activităţile extracurriculare au un aport important în dezvoltarea copilului. De asemenea, am 
constatat că în cadrul activităților extrașcolare, un loc aparte îl ocupă serbările şcolare. Orice serbare 
şcolară este o sărbătoare, atât pentru copiii și educatorii lor, cât și pentru părinţii copiilor. Pregătirea 
unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil 
sau cadru didactic. Întotdeauna serbările școlare trezesc în sufletele copiilor şi ale spectatorilor, 
puternice trăiri emoţionale, le dezvoltat dragostea pentru armonie şi frumos, spiritul colectiv care cere 
disciplină, ordine, punctualitate. Stimularea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective 
importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe 
care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea 
stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

 Din primăvara anului trecut, situația pandemică cu care s-a confruntat întreaga omenire a impus 
o reală schimbare și readaptare a întregului proces de învățare, un nou stil de muncă și de viață. A 
aduce școala în casă a fost o provocare pentru fiecare dintre noi, un adevărat experiment, deoarece a 
trebuit ca peste noapte să ne autoeducăm în descoperirea și mânuirea instrumentelor web în așa fel 
încât să oferim copiilor cele mai eficiente și atractive scenarii care să-l capteze și să-i mențină 
interesul în fața ecranului la cel mai bun nivel. Pentru a face ca învățarea să fie cu adevărat plăcută, 
cadrele didactice trebuie să gândească lecții și scenarii în așa fel încât, prin joc, copiii să poată 
descoperi fel de fel de curiozități și informații inedite. Întrucât se dorește ca școala online să se ridice 
la cel mai înalt nivel, trebuie mers pe variante cât mai eficiente în care să se îmbine tehnologia și 
jocurile online cu educația folosind produse de învățare inovatoare, special create pentru noua 
generație digitală de copii(aplicați și instrumente web care să fie accesibile și la îndemâna fiecărui 
elev). Cu toate acestea, nu trebuie renunțat la organizare și desfășurarea activităților extrașcolare și 
în mediul online, ci să încercăm să îi purtăm pe copii cu ajutorul acestor instrumente în călătorii 
virtuale, vizite, spectacole și săli de teatru virtuale, propunându-le și încurajându-i în realizarea 
serbărilor școlare online.  

 Trebuie recunoscut faptul că se impune o muncă enormă din partea cadrului didactic, dar și 
dorință de implicare și susținerea părinților și copiilor în realizarea unor astfel de activități. 
Rezultatele și ecourile nu vor întârzia să apară, iar când descoperi cu cât entuziasm au trăit și și-au 
dorit copiii să se implice în realizarea unor astfel de momente, satisfacția este deplină.  

 Din experiență online din ultima perioadă, am constatat că în reușita serbărilor virtuale, foarte 
importantă este comunicarea cu părinții acestora, instrumentele de lucru de care dispunem, pentru ca 
materialul expediat către copii să poată fi accesat și dus la îndeplinire, iar cadrul didactic să apeleze 
la toată creativitatea de care dispune pentru ca apoi să-și poată chema ,,spectatorii în sala virtuală de 
spectacolˮ și astfel să se bucure cu toții de un spectacol creat de proprii lor copii, chiar și când erau 
convinși că nu vor mai putea gusta astfel de momente în mediul online.  

 O astfel de serbare am organizat cu ocazia sărbătorii de Crăciun, mărturisesc că a fost și pentru 
mine o adevărată provocare. Din dorința de a nu lăsa ca pandemia să ne strivească tradițiile specifice 
Crăciunului, am început să gândesc scenarii, să descopăr instrumente care m-ar putea ajuta în 
realizarea serbării, să lucrrez cu copilașii după orele de curs pentru a crea tot materialul de care aveam 
nevoie, colinde, poezii, decor, realizarea unor filmulețe de către copii cu propriile lor interpretări. A 
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fost nevoie de multă muncă, răbdare și înțelegere din partea tuturor, dar pentru că era ceva inedit, cu 
toții s-au implicat la maxim, astfel că, după o muncă susținută, într-o seară de decembrie ,,copiii meiˮ, 
cum îmi place să le spun, și-au invitat părinții să asiste și să trăiască emoția Crăciunului la intensitate 
maximă, liniștiți, din propriile lor case. Multe din momentele serbării au fost reale surprize pentru 
părinți, momente de care ei nu știau, iar la final simțeam cum nu și-ar dori ca spectacolul nostru să se 
termine.  

 Întreaga activitate s-a desfășurat pe platforma Zoom, iar la realizarea fiecărui moment în parte 
am făcut apel și la alte aplicații pentru ca totul să fie desfășurat într-o atmosferă cât mai reală și cât 
mai atractivă. La final am prezentat părinților și o carte digitală realijată cu aplicația StoryJumper, 
carte în care am inserat și poze cu copiii din timpul pregătirii serbării, dar și a altor activități. 

 Imaginile vorbesc de la sine, emoție, încântare, bucurie, asta am simțit cu toții în acele 
momente: 

 
 
 Totul a fost extraordinar, iar copiii au primit aplauzele părinților care răsunau din fiecare 

,,cameră de spectacolˮ. Surpriza ne-a fost și mai mare în momentul în care câțiva părinți și-au dorit 
să interpreteze și ei câteva colinde în direct, ca semn al prețuirii tradițiilor, dar și ca o răsplată a muncii 
noastre de câteva săptămâni.  

 Aceasta a fost o altă dovadă că numai cu dorință, cu sârguință și dragoste față de munca pe 
care o practicăm, ne putem depăși limitele și că mediul online nu ne va împiedica să punem în valoare 
capacitățile fiecărui elev în parte, că putem deveni purtători de tradiții de la cele mai fragede vârste, 
în orice condiții dar și tip de educație, fie ea și online. Mi-am dat seama, din nou, cât de importantă 
este prezența acestor activități în viața copiilor, dar și a părinților, activități care nu contribuie doar la 
dezvoltarea personalității copilului, ci și la păstrarea și transmiterea obiceiurilor străvechi din 
generație în generație, chiar și în condiții de pandemie. 

 Deci, cu dorință, ambiție și dăruire pentru munca noastră, putem face făță oricăror provocări. 
 
 
 Bibliografie: 
 1. Revista Învăţământului primar Nr. 3-4, 2010 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ON-LINE 

 
VĂLEANU CRISTINA – PROF. ÎNV. PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU SELEJAN” SIBIU 
 
Sistemul de învățământ se dorește a fi un sistem cât mai eficient, care să educe și să pregătească 

tinerele vlăstare pentru viață, pentru a fi capabile să se adapteze la situații din viitor pe care din păcate 
nu le putem anticipa, oricât de mult ne-am dori. 

Pandemia izbucnită în martie 2020 a produs o schimbare neașteptată și în același timp 
bulversantă pentru școala românească. Realitatea transformată cu iuțeală sub ochii noștri, ne-a luat 
prin surprindere, purtându-ne într-o direcție nebănuită până atunci. Cursurile s-au mutat într-un mediu 
virtual, on-line, pentru care nici cadrele didactice, nici elevii nu au fost pregătiți. Acest lucru a 
determinat profesorii să se familiarizeze într-un timp scurt cu tehnologia informațională 
computerizată, să caute modalități noi de predare, de învățare și evaluare on-line.  

A urmat un vârtej de informații, investigații, încercări și testări de strategii didactice mai mult 
sau mai puțin eficiente, adaptate mediului on-line. În asemenea condiții, obișnuiți cu desfășurarea de 
activități extrașcolare în afara incintei școlii, în natură și prin încheierea unor parteneriate între școli, 
instituții, cluburi, părea inițial, o misiune imposibilă realizarea unor astfel de activități on-line. Totuși, 
într-o măsură surprinzător de mare, modalitățile de lucru și activitățile extrașcolare desfășurate on-
line cu elevii le-au captat atenția și interesul. 

Se cunoaște faptul că activitățile extrașcolare îndeplinesc un rol important în formarea anumitor 
competențe, asigurând o dezvoltare personală și socială armonioasă. Copiii își pot îmbogăți 
cunoștințele despre orașul, comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau 
antice, pot alege să viziteze în regim virtual o selecție impresionantă de muzee naționale, 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă.  

Școala Altfel organizată în timpul pandemiei mi-a oferit prilejul de a desfășura activități 
extrașcolare on-line cu elevii din clasa I altfel decât în perioada frecventării fizice a școlii. Chiar dacă 
nu s-au putut bucura de interacțiunea cu colegii, de ieșirea în natură, elevii s-au mobilizat și s-au 
străduit să atingă obiectivele propuse în aceste activități. 

• „Pasiunile mele” - colaj de fotografii / realizare de machete 
 Activitatea a debutat cu o ȋntȃlnire sincron ȋn care elevii și-au descris pasiunile, ilustrându-le 

prin fotografii sugestive, motivȃnd alegerile făcute și exprimându-și emoțiile, sentimentele față de 
acestea. Ȋn perioada de timp asincron, elevii au creat colajul din fotografii pe care le-au postat apoi 
pe platforma școlii, Google Classroom și care ulterior au fost reunite într-o prezentare Power Point a 
clasei. 

   
• „Jocuri și sporturi de iarnă. Olimpiada de iarnă”  
Activitatea s-a realizat în colaborare cu d-nul prof. de sport și educație fizică. S-a prezentat în 

întâlnirea sincron materialul despre olimpiada de iarnă, iar la finalul prezentării a avut loc o discuție 
despre aceste sporturi, sportivi, activități sportive pe care copiii le pot desfășura ȋn perioada rece a 
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anului. Ȋn asincron, elevii au completat on-line un chestionar care conținea itemi cu alegere multiplă 
și cu alegere duală. 

•  „Ȋnvățăm să ascultăm și să ne imaginăm”  
Folosindu-și propria imaginație și apelând la diverse materiale reciclabile, copiii au creat o 

scenă sau un personaj în urma unei povești audiate.  
Inițial, s-a apelat la recunoașterea sau ghicirea unor personaje și scene din diferite povești 

celebre. Discuțiile s-au axat pe exprimarea propriilor opinii despre anumite fapte/ întâmplări/ 
caracterul unor personaje, pe stimularea gândirii critice. Apoi elevii au accesat linkul: 
https://gokid.ro/300-povesti-audio-frumoase-teatru-radiofonic/ pentru a selecta o poveste. 

La finalul audiției, aceștia au construit scena sau personajul ales din povestea audiată, 
fotografiile cu lucrările finalizate fiind plasate ȋntr-un Padlet pentru a putea fi vizualizate de întreaga 
clasă. 

 

 
 
• „Magia Crăciunului”  
Elevii au vizionat un tutorial de prezentare a etapelor de realizare a ornamentelor de Crăciun. 

Fiecare elev și-a ales un produs pe care să-l realizeze ( acceptându-se și ajutorul venit din partea 
părinților), apoi în asincron au realizat acest produs (fie ornament, fie dulciuri). Au trimis fotografii 
cu produsul lor final atârnat în pomul de Crăciun, pe care le-am integrat într-un PowerPoint intitulat 
“Magia Iernii”. Această prezentare a fost postată în Google Classroom la secțiunea Activități 
extrașcolare. 

•  „Flip - Școala de bani pe roți” – atelier de educație financiară 
Activitatea s-a desfășurat sincron și au fost prezentate produse (pe categorii) pe care o familie 

le achiziționează în mod frecvent, s-a discutat despre gestionarea bugetului familiei, economii, 
modalitatea de păstrare a economiilor (în pușculiță sau la bancă) pe baza căreia s-a creat o dezbatere 
cu argumente pro – contra, despre valoarea materială, sentimentală și ascunsă a unor bunuri. 

 
Finalitatea activităţilor extraşcolare este aceea de a dezvolta aptitudini speciale, de a antrena 

elevii în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, de a le cultiva interesul pentru activităţi socio-
culturale, de a le facilita integrarea în mediul şcolar, de a le oferi suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, de a le corela aptitudinile cu atitudinile caracteriale.  

Aceste activităţile extraşcolare permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi valorifice potenţialul intelectual. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, VĂLEANU VALENTINA,  
G.P.N. NR. 2 BORCEA, CĂLĂRAȘI 

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

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

  
 În fiecare școală se urmează un curriculum unitar, prin rutina cursurilor care are ca finalitate o 

examinare publică cu teste naționale, bacalaureat. Prin urmare, elevii învață mult, pentru a avea 
rezultate bune și a promova. Dar, este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a 
celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să presupunem că există un elev care are 
rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe 
viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va 
fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de învățătură, dar care sunt total 
dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă 
studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu 
alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

 Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

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

 Un exemplu de activitate extrașcolară între online și tradițional, îl constituie vizita la muzee, 
expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, ce presupune un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 
de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete 
ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează 
în cadrul lecţiilor.Activități extrașcolare de turism virtual sunt oferite pe diferite platforme, pentru 
micii exploratori, ce doresc să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar și 
despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, având la dispoziție o selecție impresionantă de 
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muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online, cu posibilitatea de a 
alege vizita în regim virtual.Există o mulțime de cursuri online pentru copii, gândite special să le 
dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru 
viitorul lor ( activități extracurriculare tehnico-științifice, ateliere creative de arte frumoase, cursuri 
de graphic design, aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine, cursuri de robotică, 
activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans, etc. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi.Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE 

ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 PROFESOR VANCICA ALINA OANA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’’MIHAI EMINESCU’’ CRAIOVA 

 
 Învățarea online oferă o alternativă la clasele tradiționale; permite o anumită flexibilitate și îl 

determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina; se obține un feedback 
instantaneu. Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea 
digitală le-a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp 
ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că 
este mai puțin eficient. Elevii noștri sunt nativi digitali, pentru că au crescut cu tehnologia. De fapt, 
este una dintre abilitățile de bază ale secolului al XXI-lea de care vor avea 
nevoie în școală și la locul de muncă. A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la 
paginile web online. 

 Ca profesor pentru învățământul gimnazial, am utilizat platformele digitale în demersul 
didactic și am constatat că elevii se vor implica foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja 
participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de lecție cu 
material digitale, videoclipuri, știri, discuții on-line.  

 Cum pandemia ne-a închis fizic școlile, am desfășurat întregul proces de învățământ în mediul 
online, în perioada octombrie 2020 – martie 2021. Activitățile educative constituie o parte importantă 
a demersului didactic, ca atare le-am desfășurat tot în mediul on-line, pe platforma școlii Microsoft 
Teams, implicând elevii clasei a V-a B ai căror profesor diriginte sunt. Am organizat activități 
extrașcolare dedicate diverselor evenimente: Dor de Eminescu – activitate desfășurată pe 15 ianuarie 
și dedicată Zilelor Școlii; proiectul Povestea lui Moș Crăciun, cu ocazia sărbătorilor dedicate Nașterii 
Domnului; proiectul educational Să ne pregătim pentru viață, derulat în Școala Altfel, în cadrul căruia 
am organozat vizionări de filme educative pe tema bullyingului și a violenței școlare, vizite on-line 
la Muzeul Olteniei (secțiile de istorie și științe ale naturii) și la Muzeul de Artă Craiova, oră de lectură 
on-line la Biblioteca Județeană Aman; turul virtual al orațului Craiova; audiție mzicală – cântece de 
primăvară; concurs de recitări – poezii dedicate mamei; atelier de creație literară pe tema primăverii; 
atelier de mărțișoare și expoziție on-line cu produsele realizate (mărțișoare și felicitări); sesiune de 
prezentări PPT pe tema obiceiurilor și a tradițiilor de primăvară; Proiectul dedicat Paștelui 
(semnificația religioasă, simboluri, obiceiuri și tradiții de Paște); Proiectul Flori pentru mama, dedicat 
Mărțișorului și zilei mamei.  

 Am inițiat și alte activități educative extrașcolare care s-au bucurat de aprecierea elevilor și de 
implicarea lor în proporție de 100%: lecții on-line organizate de Asociația HoltIS în parteneriat cu 
Reprezentanța UNICEF România (Prevenirea traficului de persoane, Istoria (r)omului de lângă noi, 
Dezvoltarea abilităților de viață, Parenting Apreciativ- pentru grupul părinților); lecții on-line 
organizate de Asociația PREVENTIS (Planeta amețită - Să vorbim despre alcool și Cele 2 fețe opuse 
– Să vorbim despre droguri); lecție on-line pe tema reciclării în cadrul platformei Harta reciclării.  

 Toate aceste activități educative au fost derulate în mediul on-line, în cadrul orei de dirigenție, 
în Școala Altfel sau în afara programului și au fost susținute de materialele educative furnizate de 
asociațiile organizatoare: filmulețe educative, PPT-uri, fișe de lucru, chestionare, joculețe Kahoot, 
planuri de l ecție. După derularea lor, am întocmit câte un raport de activitate, pe care l-am postat pe 
platformele respective, însoțit de dovezi (fotografii, printscreen-uri, fișe de lucru) și am primit 
diplome de participare (profesor și elevi). 

 Elevii au fost foarte implicați, având acces la informații noi, care le-au suplimentat experiența 
de învățare. Învățarea online a favorizat un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în 
rețea online, au putut împărtăși informații, lucrând împreună la proiectele de grup și interacționând 
cu cadrul didactic. Așadar, elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat 
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niciodată, resurse cu ajutorul cărora să învețe și să progreseze. Tehnologia în educație poate deschide 
uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și de colaborare, însă 
nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR VÂNTU ADINA - DORINA 

LICEUL TEORETIC TEIUȘ, JUD. ALBA 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

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

 
 Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. În ultima perioadă, învățământul românesc a trecut prin multe schimbări care a atras după 
sine modificări în ceea ce privește desfășurarea activităților școlare și extrașcolare. Citatul de la care 
am pornit mi s-a părut a fi relevant în această perioadă. Lumea este într-o continuă schimbare, 
perioada prin care cu toții am trecut ne-a forțat să ne adaptăm schimbărilor.  

 Activitatea extraşcolară este acea parte de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul orelor obligatorii în practică, ceea ce oferă elevului 
deprinderi practice de a transpune în practică cunoştinţele teoretice acumulate. Pedagogul american 
Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o 
formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului 
respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 
poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”.Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. 

 În cele ce urmează aș vrea să fac o paralelă între cele două modalități de realizare a activităților 
extrașcolare: tradițional și online. Cu generația de elevi pe care o îndrum în prezent am desfășurat 
activități extrașcolare atât în mod tradițional cât și în mod online, a doua variantă fiind impusă datorită 
situație actuale așa cum o știm toți. Acești copilași sunt mici, actualmente clasa I, copii care au știut 
foarte bine să se adapteze diverselor situații de învățare având o susținere bună și din partea părinților, 
părinți care s-au adaptat și ei schimbărilor impuse de societate. Fiind mici, tendința lor este de a se 
juca iar acum jocul poate ajuta mult în desfășurarea activităților de orice fel. Trebuinţa de a se juca, 
de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă 
ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

 Încerc în continuare să mă refer la o activitate extrașcolară dedicată zilei de 1 Decembrie, 
activitate desfășurată cu elevii mei atât tradițional, în sala de clasă cât și online . Fiecare dintre aceste 
moduri de desfășurare a plăcut elevilor, fiecare a avut avantajele dar și dezavantajele ei dar eu am 
concluzionat faptul că elevii, se implică mai cu drag atunci când sunt împreună, când pot să se ajute 
în ceea ce fac, când pot să pipăie rezultatul muncii lor. Nu pot spune că onlinul creează o barieră între 
ei, din contră, are multe avantaje deoarece tehnologia a evoluat având posibilități variate de jocuri 
adaptate temei. Viața în online deschide posibilități vaste de accesare a diferitelor seituri atât de către 
dascăli cât și de către elevi. Chiar dacă elevii mei sunt mici, mulți s-au descurcat foarte bine în 
desfășurarea activității online, le-a plăcut enorm să facă puzzle, să caute cântecul ,,Deșteapă-te, 
române ,,pe youtube. Lucrările practice realizate atât în mod tradițional cât și online au fost foarte 
reușite de aceea aș dori să atașez și câteva imagini . 

Ca o concluzie, putem spune că aceste activități extrașcolare sunt o componentă educațională 
valoroasă și eficientă cărora orice cadru didactic trebuie să le acorde atenție, au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă de mici 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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 În mediul online copiii au avut posibilitatea să realizeze lucrări mult mai reușite având acasă 

mai multe materiale. Astfel, câteva dintre acestea arătau cam așa: 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROF. VĂRCUȘ MIHAELA 
 GRĂDINIȚA P.P. 1 ARAD 

 
 Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

 Educația copiilor prin activități educative extracurriculare și extrașcolare își are un rol foare 
important în formarea personalitații copiilor. Acest tip de educație urmarește identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat 
precum și stimularea comportamentului creative în diferite domenii. În cadrul acestor activități elevii 
se supun de bună voie regulilor, își asumă responsabilități și astfel se autodisciplineaza. Vizitele la 
muzee, expoziții, monumente și locuri istorice constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, 
folclorice și istorice ale poporului nostru. Ele ofera elevilor prilejul de a observa obiectele si 
fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momente legate de trecutul istoric local, 
național, de viață și activitatea unor personalități de seama ale științei și culturii naționale. Va fi astfel 
stimulată activitatea de învățare și va fi întregit continutul acumulat la orele de curs.  

 Vizionarea spectacolelor de teatru, distractive sau sportive stimulează și orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură. Excursiile contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, 
artă, cultură. Prin excursii copiii vor cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit 
și creat opera de artă.Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la educarea lor 
cetățeneascș și patriotică. Concursurile și serbările școlare sunt un bun prilej de destindere, de 
bunădispoziție, dezvoltând la copii sentimental apartenenței la colectivitatea din care fac parte, 
deprinzându-I să-și stăpânească emoțiile. Concursurile desfășurate într-o atmosferă plăcută 
stimulează spiritual de inițiative oferă ocazia de integrare în grupuri, sarcinile fiind rezolvate mai ușor 
și astfel asimilarea cunoștintelor se face cu randament mare. Activitățile educative extracuricculare 
și extrașcolare imprimă copiilor un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează 
anumite sentimente. Prin implicarea copiilor în mod direct activitățile devin atractive, stârnesc interes, 
bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, duc la dezvoltarea spiritului practice, dând fiecaruia 
posibilitatea de afirmare. 

 Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa între componența cognitivă și 
cea comportamentală. 

În perioada cursurilor online și activitățile extrașcolare au luat o altă întorsătură.În perioada 
"tradițională" am insistat pe desfășurarea activităților în natură, jocuri de mișcare și pe punerea în 
practică a celor învățate.În continuarea am încercat sugestii de activitățile extracurriculare cât mai 
atractive pentru copii.Fiind copii preșcolari întreaga activitate online a fost realizată cu ajutorul 
părinților.În loc să vizităm fizic grădina zoologică, unde am fi observat animalele sălbatice, cum se 
numesc fiecare, cu ce se hrănesc, de unde provin, modul de îngrijire, etc. Acum am avut nevoie de 
ajutorul părinților pentru a inrta pe diferite seituri unde se puteau observa animalele sălbatice și să le 
citescă infornații despre animalele observate. 

Obiectivele au fost mai puține referinduse strict la animale, în activitatea online, pe când dacă 
se desfășura fizic am fi observat și mediul înconjurător, relaționarea cu alți vizitatori, comportament 
în societate, etc. 

Câteva dintre activitățile extrașcolare pe care le-am desfășurat în online: 
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-experiment-Curcubeu în farfurie 
-fantezie în bucătărie-brioșe, frusecuri, clătite sau orice dulce care să fie decorate cât mai 

frumos, atractiv, hazliu, etc. 
-confecționare de brățară pentru prietenul tău-diferite materiale pe care le găsești în casă 
-concurs de desene-culori pe asfalt 
-cel mai rapid biciclist, etc 

 
Consider că activitatea extrașcolară în online nu ajută la atingerea obiectivelor dorite, mai ales 

în învățământul preșcolar unde dacă nu ai ajutorul părinților aceste activități nici nu pot fi desfășurate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
ÎNV. VARGA DORA LAURA 

 
Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 

format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
 Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un 

ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim 
cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea 
copilului”) Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă 
educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 
capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo 
de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitățile extrașcolare au Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale 
naturii? Îți pune tot soiul de întrebări despre Univers și despre planeta noastră?  

 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 
tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în 
această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, 
alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format. 

Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 

atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și 
imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset 
sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 Improvizează un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și oferă-i copilului tău șansa să 
evadeze în natură sau oriunde în lume printr-un curs online de pictură sau de sculptură. 

În acest fel, îi vei oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 
potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate vei descoperi că ai în familie 
un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

Deci activitatile extrascolare sunt preferate de copii.Acestea le dezvolta creativitatea. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE- ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR VARGA EDIT 
G.P.P. CIMBORA BARAOLT 

 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 
Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular 
» în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
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fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera 
de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea 
pentru artă, pentru frumos. Educatoarea va avea în vedere importanţa activităţii de explorare şi va 
crea situaţii în care copiii să analizeze şi să descopere singuri lumea din jurul lor, fără a pierde din 
vedere aspectele care ţin de asigurarea securităţii şi a sănătăţii acestora. Copiii trebuie încurajaţi să 
găsească soluţii, să formuleze răspunsuri proprii la problemele de mediu, dezvoltându-le astfel o etică 
personală privind societatea şi mediul.Procesul didactic trebuie să se îndrepte spre dezvoltarea 
atitudinilor pozitive faţă de valorile umane, implicând respect şi grijă faţă de mediul din care omul 
face parte. Experienţa ne-a demonstrat că, uneori, creativitatea copiilor o poate depăşi pe a noastră, 
puterea lor de a surprinde esenţialul este mare şi, cu toată naivitatea, ideile sunt ingenioase, 
manifestând uneori profunzime, spontaneitate, ei putând “inventa”explicaţii pentru toate fenomenele 
şi evenimentele ce apar în jurul lor. Privite sub acest aspect, excursiile determină atât îmbogăţirea 
treptată a limbajului cognitiv, cât şi valorificarea acumulărilor realizate pentru stabilirea unor legături 
şi relaţii care converg spre formare, încă din perioada preşcolarităţii, a unor premise ale viitoarei lor 
concepţii despre lume şi viaţă, spre dezvoltarea tuturor capacităţilor de cunoaştere. Excursia este mai 
mult decât o lecţie.Ea ne oferă prilejul, după cum spunea Nicolae Iorga “să străbatem cu piciorul şi 
să înţelegem cu gândul şi cu sufletul”. Nouă, organizatorilor de excursii sau simplilor iubitori de 
turism, ne revine obligaţia de a milita permanent în favoarea practicării unui turism civilizat, bazat pe 
principii ecologice. Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar 
acest format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă.. 
Cursurile disponibile urmăresc să mențină dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm 
intens formatul digital și utilizarea acestuia în scop academic.  

 Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 
unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. VASILACHE CAMELIA 
GRĂDINIȚA P.P. 29, TIMIȘOARA 

 
„Spune-mi şi voi uita; arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi înţelege.” 

John Gay (1685 – 1732) 
 
Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin seama sau ar 

trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar.  
Părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-

i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează 
despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea 
ce ei își propun. Părinții care au luat parte la activitățile extrașcolare și-au manifestat interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școală. 

 Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

 Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația de a le face loc tuturor este mare.  

Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii, apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

 Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare 
a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți, care să contribuie la 
creșterea implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 
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 Obținerea unei implicări benevole a părinților, care numai astfel poate fi benefică, iar 
sprijinul acordat este real; 

 Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
 Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă. 
„Copiii sunt ca niște bureți. Ei devin ceea ce experimentează. Asigură-te că vor fi plini de 

experiențe valoroase.” Kevin Heath 
  
BIBLIOGRAFIE: 

 Cernea, Maria - Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, Editura Discipol, București, 2000 
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ALTFELUL DE CARE AVEAM NEVOIE ÎN PANDEMIE 

 
 PROF. ÎNV. PREŞC.VASILE GEORGETA 

 GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 35 PLOIEŞTI 
 
 Succesul înregistrat de programul educativ ,,Şcoala altfel" a confirmat definitiv necesitatea şi 

importanţa activităţilor extracurriculare la nivel naţional. 
Dacă, iniţial, copiii s- au bucurat să ,,scape" de ,,şcoala clasică", plictisitoare, rigidă, plină de 

constrângeri, de obligativitate, ulterior ei au putut să constate că ,,Şcoala altfel" nu este negarea ,,şcolii 
clasice", în schimb este adaptarea ei, upgradarea ei! 

 Poţi, astfel spus, să înveţi despre botanică într-o grădină botanică virtuală, să înveţi despre un 
scriitor în cadrul unei excursii virtuale la un muzeu dedicat acestuia. 

 Ieşirea din clădirea cladirea grădiniţei nu înseamnă părăsirea acesteia la figurat sau abdicarea 
de la dezideratul esenţial al şcolii: acela de a învăţa! 

 Atunci cănd este alcătuită aria curriculară, se au în vedere competenţele de bază, esenţiale, pe 
care copiii noştri au nevoie să le dovedească, pentru a avea o evoluţie spirituală corespunzătoare 
vârstei prezente a umanităţii, pentru ca ei să se poată adapta sistemului de valori. 

 La nivelul preşcolar, spre exemplu, copiii noştrii au nevoie să dobândească informaţii despre 
culori, să asculte lecturi specifice vârstei, să practice forme incipiente de artă( pictură, modelaj, teatru) 
sub formă de joc, ca exersare, înainte de toate, a capacităţii de exprimare.De altfel, aşa cum ştiu, cele 
mai importante comprtenţe pe care preşcolarii noştrii trebuie să le dobândească în cadrul ciclului 
preşcolar sunt : comunicarea şi aria curriculară specifică vârstei copiilor noştrii. 

 Adaptarea ariei curriculare este primul pas, extrem de important al procesului educaţional. 
 Implementarea ariei curriculare este o altă fază extrem de importantă a procesului educaţional, 

un alt pas, ce se cuvine a fi făcut cu foarte mare atenţie. 
 De la catedră, profesorul constată cum fiecare dintre elevii săi are o anumită personalitate, 

anumite nevoi, un anumit ritm, anumite dorinţe. 
 ,,Confruntarea" cu realitatea fiecărui copil în parte, este examenul pe care un profesor îl susţine, 

cu fiecare generaţie de care este răspunzător, în calitatea sa de ghid în lumea cunoaşterii, de părinte 
spiritual. 

 Această ,,confrutrare" solicită, imediat, crearea unor soluţii, construirea unor strategii didactice 
pentru a găsi calea cea mai potrivită pentru toţii elevii de a dobândi competenţele specifice.  

 În cadrul ciclului educaţional preşcolar. profesorul are atuul folosirii jocului ca modalitate de 
învăţare. Poetul şi filosoful Lucian Blaga definea metaforic realitatea vârstei preşcolare în poezia 
intitulată ,,Trei feţe" scrisă în anul 1919: 

 Copilul râde: 
 ,,Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!" 
 Tânărul cântă: 
 ,,Jocul şi înţelepciunea mea-i iubirea!" 
 Bătrânul tace: 
 ,,Iubirea şi jocul meu e- nţelepciunea!" 
 Jocul este principalul mod în care noi, profesorii din ciclul educaţional preşcolar, putem să 

dăruim cunoştinţe preşcolarilor noştrii. 
 Ceea ce putem face în sala de curs, putem face în locuri special amenajate sau folosind 

tehnologia. 
 Spre exemplu, pentru a-i învăţa despre rolul echipei, despre importanţa conlucrării, a 

colaborării, le putem arăta un meci de handbal, baschet, fotbal sau îi putem pune în situaţia de a juca 
chiar ei. 

 Vârsta preşcolară este etapa în care copiii noştri au nevoie să descopere că fiecare lucru învăţat 
corespunde unui obiectiv sau unei stări de spirit. Spre exemplu, pictura, este bucuria admirării 
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culorilor şi combinării acestora. Mai apoi, descoperă bucuria de a putea să redea peisaje care le-au 
plăcut sau chipuri dragi lor. 

 Ieşirea în natură sau participarea la diverse evenimente sunt veritabile acte didactice menite să 
le confirme că a învăţa este o bucurie, o descoperire, o formă de a se dezvolta frumos şi de a petrece 
foarte plăcut timpul. 

 Activităţile extracurriculare le demonstrează copiilor noştrii existenţa diversităţii modurilor de 
a învăţa şi de a relaţiona. Revenirea în sala de curs, după o ieşire cu clasa la un muzeu sau în natură, 
va echivala cu o întoarcere acasă, în sânul familiei educaţionale. Aici, vor fi, din nou, în grupul lor, 
şi vor putea exprima impresii, vor putea exprima în diferite moduri ceea ce au dobândit în 
urma,,ieşirii',  

 Mărturisesc faptul că sunt adepta ieşirii din sala de curs, din când în când, cu copiii mei, că 
folosesc cu mare plăcere activităţile extracurriculare ca auxiliar de mare eficienţă în cadrul procesului 
didactic. Recomand folosirea activităţiilor extracurriculare tuturor copiilor, indiferent de ciclul 
educaţional în care activează. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 

 
 PROF. VASILE GEORGETA 

 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3  
LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMITA 

 

 
,,Toate lucrurile pe care vreau sa le aflu se gasesc in carti. Cel mai bun prieten al meu este cel 

care îmi aduce o carte pe care nu am citit-o.” Abraham Lincoln 
 La baza societății este situată, indiferent de aria la care ne raportăm, educația. Educația a însoțit 

istoria omenirii de-a lungul timpului, asigurând transmiterea cunoștințelor, a deprinderilor și 
descoperirilor din generație în generație. Aceasta reprezintă o condiție a evoluției.  

 In ultima vreme se discută tot mai des despre educația tradițională și educația digitală. De-a 
lungul timpului s-au format oameni de valoare primind o educație traditională in care educatorul a 
jucat un rol foarte important. Prin educația tradițională am învățat să citim, să socotim, să purtăm o 
discuție, să comunicăm unii cu altii, să negociem. Educația tradițională este cea care ne-a deschis 
porțile educației moderne sau educației digitale. Prin educația tradițională accentul se pune pe 
însușirea deprinderilor de bază și aici mă refer inclusiv la deprinderile din domeniul tehnologiei și 
informației.  

 Educația tradițională rămane cu punctele ei forte principala formă prin care noi putem să ne 
formăm pentru a răspunde nevoilor societății moderne.  

 Educația digitală completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, si structurării 
informației. Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistă 
asupra materiei repetate sau activităților întreprinse prin intermediul mijloacelor audio şi vizuale, face 
învățarea mai plăcută oferă oportunitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi 
oricând, cu ajutorul computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. De asemenea feedback-
ul imediat, în timp real oferă posibilitatea elevului să își dea seama ce greșește sau ce a realizat corect! 
Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative, sumative şi cantitative, 
realizate într-un mod comfortabil. In ceea ce privește calitatea este lesne de ințeles că nu este la fel 
de obiectivă ca cea traditională, deoarece elevul dispune de foarte multe surse de informare accesate 
in timp real.  

 In actualul context educația digitală vine in ajutorul educației tradiționale fără să o excludă pe 
aceasta din urmă. Vizităm un muzeu făcând un tur virtual al acestuia, dar interacțiunea directă cu 
exponatele și informațiile venite prin intermediul ghidului oferă posibilitatea insușirii unor cunoștințe 
temeinice și pe termen lung. 

 Realizăm o serbare școlară în mediul online (oferta aplicațiilor fiind destul de generoasă), dar 
oare se poate transmite acea emoție care este evidentă în astfel de situații? Aplauzele părițtilor, 
încurajările doamnei învățătoare, chicotelile colegilor …toate acestea vor dispărea și în felul acesta 

1158



sentimentele de orice natură nu mai există, ori partea afectivă joacă un rol foarte important in formarea 
personalității copilului. 

 Descoperim o aplicație nouă, realizăm un portofoliu cu multe informații, ilustrații frumos 
partajate pe o tablă alba(jamboard), dar este foarte posibil ca toate acestea să fie realizate sub forma 
unui automatism copy-paste, și de foarte multe ori să nu ne dăm seama că multe dintre informații 
poate nu sunt veritabile. Toate acestea exclud trecerea datelor prezentate printr-un filtru al gândirii și 
exclud formarea unor abilitati practice: de a decupa, de a colora și îmbina culorile, de a așeza în 
pagină si in crele din urma de a prezenta in fața colegilor lucrarea realizată. Din acest considerent este 
bine ca alături de elevul care explorează informația de pe internet să fie un cadru didactic care să îl 
îndrume și să îl ghideze în procesul de verificare a veridicității informației pentru ca mai apoi să îl 
invețe să o prezinte. 

 Acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materiile de studiu. Instrumentele și 
tehnologiile digitale, cum ar fi platformele si aplicatiile educationale, ajută cadrele didactice să creeze 
și să administreze grupuri de lucru. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să răspundă necesităților 
fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare continuă și dinamică, ceea ce 
nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale sau cele digitale, pe lângă 
calculator/ tabletă/telefon fiind indispensabilă prezența unui îndrumător. 

 Introducerea sistemului educațional digital în programele de învățământ este binevenita, însă 
fără a fi exclus cel tradițional care este baza și temelia unei educații complete. Metodele interactive 
sunt acele modalităţi prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile 
elevilor de a acţiona asupra mediului înconjurător, de a folosi roadele cunoasterii, formându-şi 
caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.  

 Cu toate avantajele ei, educația digitală, chiar si atunci când vorbim de activitățile 
extracurriculare și extrașcolare, nu ar supraviețui fără cea tradițională, deoarece un calculator, telefon, 
tabletă niciodată nu ar putea înlocui sfatul sau îndrumarea unui cadru didactic, incurajările unui coleg, 
aprecierile, sprijinul si susținerea unui mentor. 

 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 
 1. COJOCARU, VENERA MIHAELA. Educaţia pentru schimbare şi creativitate. Bucureşti: 

Ed. Didactică şi Pedagogică, 2003 
2. IONESCU M., RADU I., Didactica modernă, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001  
3. https://blog.scoala365.com/2018/11/22/beneficiile-educatiei-digitale-vs-metodele-

educatiei-traditionale/.  
4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/389-392_7.pdf 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE PRESCOLARE INTRE 

TRADIȚIONAL ȘI ONLINE  
 

VASILE SIMONA 
 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii, 
sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă 
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie 
de: mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre 
structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român 
(chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare intelectuală). În cadrul acţiunilor şi 
implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru 
natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, 
să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, 
acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând 
nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului 
activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de 
desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. 
Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional extracurricular 
» în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul 
copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către 
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copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de 
important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi 
selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
• sunt caracterizate de optimism şi umor; 
• creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la 

« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
În perioada online activitățile extrașcolare se realizează mai dificil dar cu ajutorul părinților și 

sprijinul cadrelor didactice, copiii pot realiza activități deosebite precum: vizite cu familia la diverse 
obiective turistice din zonă, excursii prin împrejurimile casei, activități realizate în curtea casei chiar 
și vizite online ale muzeelor și vizionarea de spectacole pentru copii de teatru online, însă trebuie 
limitat accesul la astfel de programe și limitat accesul copiilor la calculator, tableta, telefon.Cea mai 
importantă interacțiune extracurriculară este si trebuie să rămână interacțiunea față în față.  

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învățământului 
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3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚIILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILESCU ANA-MARIA 
ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 7 REȘIȚA 

 
Educația non-formală este un tip de educație care cuprinde toate procesele și practicile care 

implică un grup social eterogen, având o intenționalitate educativă și o planificare a procesului de 
predare-învățare, numai că acest proces rămâne extrașcolar, facilitând educația atât a copiilor cât și a 
adulților.  

Caracteristicile educaţiei nonformale sunt cum urmează: 
• este centrată pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare; 
• este adaptată comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o învăţare în ritm propriu; 
• este structurată şi organizată, are ataşate obiective clare de învăţare; 
• se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare; 
• permite acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi, atitudini; 
•  susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor; 
• reprezintă în primul rând învăţare prin noi experienţe şi permite valorificarea experienţei 

anterioare; 
• presupune proces de reflecţie; 
• poate produce o schimbare în bine la nivelul participantului şi comunităţii. 
Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de 

învăţământ, pe două circuite pedagogice principale: unul situate în afara clasei și altul situate în afara 
școlii. Circuit pedagogic situat în afară clasei vizează următoarele activități cercuri pe discipline de 
învăţământ, cercuri interdisciplinare, ateliere tematice / transdisciplinare; ansambluri sportive, 
artistice, culturale etc., întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare/universitare. Circuit 
pedagogic situat în afară şcolii propune activităţi perişcolare, (organizate pentru valorificarea 
educativă a timpului liber: cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi ale elevilor, 
vizionari de spectacole (teatru, cinema etc.) expoziţii; cu resurse moderne: videoteca, radio, 
televiziune şcolară; instruire asistată pe calculator, cu reţele de programe nonformale etc) și activităţi 
paraşcolare ( organizate în mediul socioprofesional, ca "soluţii alternative" de perfecţionare, reciclare, 
instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de : presă pedagogică, radio-televiziune 
şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de educaţie permanentă etc). 

“Timpul petrecut în sânul familiei este cea mai grozavă investiție pe termen lung” (Medeea 
Marinescu).  

În urmă cu un an, de pe-o zi pe alta ne-am trezit că trebuie să stăm acasă. Țin minte că le-am 
spus elevilor ”Noi mâine ne vom vedea online!”. Așa a și fost! Cu ajutorul părinților am reușit în trei 
zile să încep lecțiile online cu toți elevii. Intrasem pe un tărâm nou, online, pe care l-am explorat din 
plin. 

 A urmat o perioadă în care am desfășurat multe activități extrașcolare online care au avut un 
caracter atractiv. Copiii au participat într-o atmosferă de veselie, de încredere și optimism, cu 
entuziasm și dedicare, la aceste activități. Aceștia i-au implicat și pe membrii familiei, alături de care 
ei s-au simțit mândri. 

Exemple de activități extrașcolare desfășurate în online: 
• Ateliere de creație, cum ar fi modelatul în lut polymeric, quilling (arta de a rula hârtia), 

origami, cusutul nasturilor, pictura, tehnica servețelului etc. Aceste ateliere, chiar și online, le 
stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Să-i oferi copilului 
șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică ce i se potrivește mai mult, înseamnă să-i dai 
aripi. 
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• Atelier de gătit, cum ar fi prepararea micului dejun cât mai haios, prepararea și gătirea unor 

mâncăruri specific altor tări. Un exemplu concret este atunci când copiii, împreună cu unul din părinți 
au preparate online clătite americane, le-au decorat cu fructe, a urmat parade clătitelor, iar la final le-
au servit împreună cu familia. Prin astfel de activități învăța să își pregătească singur mâncarea 
sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ. 

 
• Activități în aer liber, cum ar fi cultivarea unei plante, a unui copac, colectarea unor plate 

pentru ierbar, prezentarea unui dans, a unui joc preferat etc. Educația ecologică ajută copiii să afle cât 
de important e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care 
locuiesc, dar și cum pot promova obiectivele turistice din comunitatea lor. 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

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

Implicarea în activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe 
diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor 
care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. 
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Prin activitățile extracurriculare online elevii au învățat să se adapteze și să se pregătească 
pentru viață. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noatră”, ci va fi „a lor”. 

“Timpul petrecut în sânul familiei este cea mai grozavă investiție pe termen lung” (Medeea 
Marinescu). 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI SĂRBĂTORILE PASCALE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR – VASILESCU CRISTINA-BIANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” PIETROȘIȚA 

 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
 Copilăria reprezintă cea mai frumoasă perioadă a vieții, perioada în care credem că totul este 

posibil, totul este frumos și magic. Această magie a copilăriei poate fi determinată și de diferite 
activități extrașcolare pe care copiii le realizează împreună cu părinții. Frumusețea acestor activități 
îi poate transpune pe copii într-o lume cu adevărat magică.  

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât elevii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca ei să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

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

 Sărbătorile Pascale sunt întotdeauna un prilej de bucurie pentru întreaga omenire. Faptul că 
Domnul nostru Iisus Hristos a înviat pentru noi, nu poate decât să reprezinte, pentru noi, oamenii, 
bucuria supremă.  

 Perioada Paștelui aduce mereu întreaga familie împreună, indiferent unde s-ar afla membrii 
acesteia. Familia este cel mai important lucru pentru sufletul fiecărui om. Pentru copii, Sărbătorile 
Pascale simbolizează o perioadă plină de lumină, pace și liniște. În această perioadă ei așteaptă 
Învierea Mântuitorului prin intermediul diferitelor activități pe care le realizează împreună cu părinții. 
De la înroșitul ouălor și până la mersul la Slujba de Înviere, membrii familiilor creștine participă cu 
toții, de la mic la mare. 

 Activitățile extrașcolare pe care copiii le realizează împreună cu părinții reprezintă un alt motiv 
pentru care familia să se reunească și să-și petreacă timpul împreună.  

 Elevii clasei pregătitoare de la Școala „Sf. Nicolae” Pietroșița au realizat astfel de activități 
care să simbolizeze Sărbătorile Pascale.  
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Au realizat: desene, picturi, colaje la care au lucrat cu multă dragoste împreună cu părinții. 

Activitățile extracurriculare aduc beneficii majore în creșterea și dezvoltarea celor mici. Pornind de 
la lucrul în echipă și până la dezvoltarea gândirii critice, toate aceste aspecte sunt îmbunătățit.  

 Pentru copii activitățile pe care le realizează împreună cu părinții, pot fi doar un motiv de 
bucurie, întrucât timpul pe care îl petrec împreună aduce doar fericire. Feedback-ul primit după 
desfășurarea acestor activități a fost unul pozitiv. Atât copiii cât și părinții s-au arătat încântați să 
realizeze astfel de lucruri împreună. Această experiență a fost una uimitoare lăsând în urma ei numai 
dorința de a fi repetată.  
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
 ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
VASILIE REBECCA 

LICEUL „TEHNOLOGIC TRANSILVANIA” DEVA 
 
 Ca urmare a impunerii stării de urgență în martie 2020 au apărut numeroase schimbări în viața 

de zi cu zi atât a adulților cât și a copiilor. Restricțiile de deplasare și de interacțiune între copii, lipsa 
petrecerii timpului liber în excursii, tabere, și parcuri, lipsa comunicării cu ceilalți au afectat într-o 
oarecare măsură viața copiilor. 

 Separarea temporară de prieteni și colegi, incertitudinea, că nu știau ce se o să se întâmple în 
legătură cu sănătatea familiei au avut un impact emoțional asupra copiilor.  

 Mutarea activităților educaționale în mediul on-line a determinat o provocare majoră pentru 
toți cei implicați: elevi, profesori și părinți. Toți au fost nevoiți să se adapteze la noua situație.  

 Astfel activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în on-line. Erau neapărat necesare?! Da, 
deoarece ele joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale 
copilului atât pentru succesul lui în viață cât și pentru dezvoltarea lui personală și socială. Ele 
reprezintă altceva decât orele plictisitoare, temele stresante... 

 În cadrul activităților școlare copii își dezvoltă încrederea în sine într-un mod distractiv, își 
descoperă talentele și pasiunile și își dezvoltă diferite abilități pe care nu le deprind în timpul școlii. 
Pornind de la aceasta și de la dorința de a menține activă și curioasă clasa am hotărât să realizez on-
line cu elevii mei un atelier de arte frumoase. De ce arte frumoase? Deoarece arta stimulează empatia, 
creativitatea, imaginația și abilitățile de comunicare. Îi ajută pe copii să-și înțeleagă emoțiile mult mai 
bine, le oferă șansa de a învăța să se exprime în cât mai multe forme artistice. Fără presiunea notelor 
copii au devenit mai curioși și-au așternut pe hârtie cu ajutorul tehnicilor de pictură si desen 
sentimentele pe care le simțeau reușind să progreseze artistic, emoțional și social. 

 Astfel în cadrul atelierului, cu ocazia sărbătorilor de Paște am încondeiat ouă de Paște, care 
conform tradițiilor străvechi simbolizează sosirea primăverii și renașterea naturii. Înainte de începerea 
încondeierii propiu-zisă am discutat despre tradiția populară românească, despre perioada în care se 
încondeiază ouăle, despre motivele ornamentale. Le-am povestit despre culorile vegetale preparate 
după rețetele străvechi și apoi am discutat efectiv despre tehnica încondeierii a ouălor. Fiecare dintre 
ei și-au pregătit ouăle și au urmat instrucțiunile date realizând ouă încondeiate în diverse culori și 
motive. Copii și-au făcut poze la ouă pe care le-am strâns într-un Padlet și le-am admirat cu toții. 

 Unii dintre ei au continuat activitatea și în alte zile pe cont propiu iar alții au trimis și poze cu 
ouă vopsite împreună cu familia lor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VASILIEV ANCA-RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 „M. VITEAZUL” CONSTANȚA 

 
Activităţile extrașcolare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în 

instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele 
formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu 
scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Analizând această definiţie din perspectivele de abordare ale educaţiei în general, putem afirma 
că activităţile extrașcolare trebuie abordate printr-o dublă determinare (socioindividuală) şi se 
manifestă prin câteva note definitorii: 

ℜ caracterul social al activităţilor extrașcolare se referă la relaţia evidentă dintre acestea şi  
societate, relaţie de intercondiţionare şi interdeterminare. Dinamica vieţii sociale determină 

reconsiderarea permanentă a acestora, în acord cu principiile şi necesităţile societăţii, dat fiind că 
„dinamica vieţii sociale mondiale impune o nouă ordine educaţională” (Macavei E., 1997, pag. 54). 

ℜ caracterul dinamic al activităţilor extrașcolare se manifestă prin rapiditatea schimbărilor ce 
se impun datorită transformărilor sociale. Schimbările se reflectă atât în tipologia acestora, cât şi în 
modalităţile de implementare. 

ℜ caracterul permanent al activităţilor extrașcolare se constituie într-un deziderat al societăţii 
în schimbare. Aceasta solicită un model de personalitate cu certe veleităţi adaptative la schimbare şi 
valorizarea la maxim a potenţialului personal, prin implicarea educabilului în demersul permanent de 
educaţie şi autoeducaţie. 

ℜ caracterul prospectiv al activităţilor extrașcolare reprezintă urmarea firească şi necesară în 
vederea adaptării individului la nevoile de perspectivă socială, adică a-l educa pe elev „pentru a face 
faţă cerinţelor viitorului, pentru a putea înfrunta şi răspunde unor situaţii imprevizibile” (Nicola I., 
1996, pag. 35). 

ℜ caracterul axiologic al activităţilor extrașcolare se realizează prin operarea cu şi raportarea 
acestora la valori culturale specifice, ca bază a dezvoltării personalităţii proprii. 

ℜ caracterul teleologic al activităţilor extrașcolare se referă la orientarea acestora către o 
finalitate sau un set de rezultate, ce se materializează în principiu în transformarea şi/sau evoluţia 
individuală. 

ℜ caracterul formativ al activităţilor extrașcolare se referă la fundamentul pe care-l oferă aceste 
activităţi pentru dezvoltarea şi desăvârşirea individului în plan psihologic, social şi cultural.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extrașcolare trebuie să se bazeze în primul rând pe 
cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor reale ale grupului ţintă vizat, pe particularizarea demersurilor 
formative prin „evitarea unei scheme simple şi universale” (De Landsheere V., 1992). Pe lângă 
caracteristicile amintite, demersul de formare extrașcolar îndeplineşte câteva funcţii generale, dar şi 
unele specifice, definitorii: socială, culturală, econimică, de întărire a învățării, de suplimentare a 
curriculumului, de integrare a cunoștințelor din diferite domenii de activitate ale elevului.  

Activităţile extrașcolare nu oferă conţinuturi abstracte, izolate, ci se fundamentează pe 
interconexiunea cu diferite aspecte din viaţa reală, valorificând rezolvarea de probleme reale din 
diverse perspective. 

Activităţile extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare.  

Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, 
totuşi ele nu uzitează la maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi 
interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, 
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deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. Desigur, în unele situaţii, activităţile extrașcolare 
pot determina o „pierdere de timp” sau o distragere a educabilului în defavoarea activităţilor educative 
formale. Însă, dincolo de orice, nu trebuie să avem în vedere doar activitatea în sine, ci natura 
particulară a experienţei individuale a educabilului, în cadrul activităţii care devine cea mai 
interesantă pentru acesta (Rubin R.S., Bommer W.H., Baldwin T.T., 2002, pag. 452).  

Din aceste considerente, rolul şcolii şi al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori 
educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care aderă elevii) este acela de a furniza cele mai 
valoroase activităţi extrașcolare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea. 

În concluzie, activităţile extrașcolare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative 
organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar 
mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului. 
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ASIGURAREA SUCCESULUI ȘCOLAR PRIN PARTENERIAT 

ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

PROF. PREȘCOLAR VASILIU FLORENTINA ELENA 
GRĂDINIȚA NR. 116, SECTOR 1, BUCUREȘTI 

 
”Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund 

de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” (A. S. Makarenko) 
 
Așa cum spunea Ioan Nicola în cartea sa, ”educația este o activitate socială complexă care se 

realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod organizat, sistematic și conștient, cu 
scopul de a forma o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare condițiilor sociale și istorice 
prezente.” 

În procesul de educație sunt implicați mai mulți factori: școală-familie-comunitate. Colaborarea 
dintre acești factori duce la o educație efcientă și unicul beneficiar este copilul, formarea acestuia 
pentru viitor. 

De-a lungul timpului s-a pus mare accent pe parteneriatul școală-familie în dezvoltarea și 
evoluția personalității copilului, în creșterea, adaptarea și integrarea școlară/socială. Calitatea 
educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și practici variate privind relaţiile de 
colaborare dintre şcoală, familie şi comunitate. Unitatea școlară, centrată pe elevi și, totodată, 
responsabilă pentru educaţia formală a copiilor/ elevilor, trebuie să aibă în vedere crearea unor astfel 
de parteneriate, pentru a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când 
părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.Astfel școlile, ca partener 
in educație, trebuie să încurajeze și să promoveze implicarea părinților in formarea personalității 
copiilor prin crearea de parteneriate cu aceștia, prin implicarea activă a comitetelor de părinți în 
derularea procesului instructiv-educativ dar și prin realizarea de activități extrașcolare benefce 
dezvoltării armonioase a copiilor. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui 
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă 
de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor 
generaţii. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a 
copilului. 

Cadrul didactic are menirea de a contribui la dezvoltarea personalității elevului ținând cont de 
particularitățile bio-psiho-individuale ale acestuia în derularea procesului instructive-educativ, în 
alegerea conținuturilor și cunoștințelor ce urmează a f predate. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia 
în domeniul învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fzice, 
intelectuale, morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-sanitare, 
în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă şi 
şcoală. Implicarea părinţilor joacă un rol semnifcativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru 
copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care 
îl cunoaşte copilul şi a cărui infuenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului 
cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit.Fiecare copil este unic, are stilul sau de a înțelege 
și asimila cunoștințele. Cadrul didactic , alături de părinte, modelează personalitatea acestuia pentru 
o integrare cât mai ușoară în societate. Acesta este rolul educației, formarea copilului de azi pentru 
omul de mâine al societății, înzestrarea lui cu toate abilitățile, aptitudinile și cunoștințele utile pentru 
a da piept cu societatea de mâine. 

Așa cum spunea Daniel Goleman în cartea sa despre inteligența emițională, pentru ca copilul 
sa aibă succes în școală și mai apoi pe parcursul vieții trebuie ținut cont de șapte elemente cheie: 
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1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur 
în demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

2. Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
3. Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 
4. Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 
5. Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea 

acelui grup încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 
6. Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile 

idei şi sentimente; 
7. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv 

comun. 
Părinții și educatorii au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalității copilului si 

implicit în dobândirea acestor elemente cheie. 
De-a lungul celor 13 ani la catedră am întâlnit diferite feluri de părinţi, de la cei permisivi care 

se învârt toți in jurul poftelor/mofturilor copilului, până la cei severi care consideră că copilul trbuie 
numai să învețe uitând de rolul copilăriei. În nici unul dintre cazurile enumerate mai sus nu se 
realizează o educaţie sănătoasă. Mediul infuenţează, iar educaţia acţionează nu însă independent ci 
corelativ. 

Din chestionarele aplicate părinților mi-am dat seama cît de bine își cunosc aceștia copilul, ce 
așteptări au de la ei și cât de mult sunt disponibili a se implica în educația acestora.  

Am reuşit să cunosc atmosfera şi climatul educativ din familie, structura familiei, condiţiile 
materiale, comportamentul părinţilor faţă de elevi, dezvoltarea fzică, starea sănătăţii şi dezvoltarea 
psihică. 

În cadrul activităților desfășurate cu părinții am abordat diverse teme bazate pe rolul familiei în 
dezvoltarea preșcolarului mic, unele chiar propuse de ei: ”Cât de bine îmi cunosc copilul?”, ”Cât timp 
petrece copilul meu cu telefonul/televizorul/tableta?”, ”Ce așteptări am de la unitatea de învățămînt?”, 
”Modelul familial”, ”Ce trebuie să știe părinții și ce rol au aceștia în procesul instructive-educativ?”, 
etc. 

Am desfășurat și o serie de activități extrașcolare , cum ar fi: 
∙ Proiectul ”Micul anteprenor” unde cei mici au avut de realizat din fructe și legume diferite 

obiecte; 
∙ Proiectul ”Prichindeii Eco” – copiii impreună cu părinții au avut de realizat costume din 

materiale reciclabile, 
∙ Activitatea ”1 Decembrie -ziua tuturor romanilor”- în cadrul căreia am pregătit împreună cu 

copiii Sporul casei din semințe. 
Implicarea părinților în desfățurarea activităților a permis acestora să vadă satisfacția copiilor 

atunci cînd realizează ceva dar și mândria de a fi ajutați, sprijiniți de parinte. A educa înseamnă în 
primul rând rabdare, implicare în ceea ce faci dar și multă muncă însă satisfacția este pe măsură atunci 
cînd se văd rezultatele. 

 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
∙ Nicola,I. (1993), Pedagogie, București, editura Didactică și Pedagogică 
∙ Agabrian, M., & Milea V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Iași: Institutul 

European. 
∙ Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 

  

1171



 
OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTE 

 
PROF. VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA 

C.S.E.I ” CONSTANTIN PUFAN” DR. TR. SEVERIN, MEHEDINȚI 
 
 Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului. Sărbătoarea Paştelui poate fi 

asociată cu primăvara. Retrezirea naturii simbolizează viaţa pe care creştinii au câştigat-o prin 
crucificarea şi Învierea lui Iisus.  

Simbolurile pascale sunt: 
Oul colorat şi împodobit – simbolul Mântuitorului care părăseşte mormântul şi se întoarce la 

viaţă, precum puiul de găină ieşit din găoace; 
 Mielul – victoria vieţii asupra morţii;  
 Iepuraşul – apare în Germania pe la 1590 simbolizând fertilitatea;  
 Liliacul – expresie a purităţii;  
 Fluturele – a cărui ieşire din crisalidă, în altă formă, aminteşte de Învierea lui Iisus;  
 Lumânarea - lumina lui Hristos asupra întunericului păcatului. 
Vopsirea ouălor de Paşti este o tradiţie răspândită la toate popoarele, oul roşu fiind o adevărată 

emblemă a sărbătorii, legându-l de răstignirea lui Iisus Hristos.  
Cele trei Marii care l-au jelit pe Iisus, au adus ouă, ca prinos, la picioarele Lui, iar acestea s-au 

înroşit de la sângele jertfirii. 
 Ciocnitul ouălor se face după reguli ce diferă de la o zonă la alta.  
Tradiții și obiceiuri din diferite zone ale României: 
1. În Bucovina, în noaptea de Înviere, fetele se duc în clopotniţă şi spală limba clopotului cu 

apă neîncepută. Cu această apă se spală apoi fetele, în zorii zilei de Paşti, ca să fie frumoase tot anul.  
2. În zona Câmpulung Moldovenesc, fiecare gospodar pregăteşte un coş pascal care va fi sfinţit 

şi binecuvântat de preot în curtea bisericii. În coş este o farfurie pe care se pun seminţe de mac (ce 
vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (ce va fi păstrată pentru a aduce belşug), zahăr (va 
fi folosit de câte ori vitele vor fi bolnave), făină (ca rodul grâului să fie bogat), ceapă şi usturoi (cu 
rol de protecţie împotriva insectelor). Deasupra farfuriei se aşează pască, şuncă, brânza, ouăle roşii, 
dar şi încondeiate, bani, flori, peşte afumat, sfeclă roşie cu hrean, prăjituri.  

3. În părţile Sibiului, de Paşti, se împodobeşte un pom asemănător cu cel de Crăciun. În locul 
globurilor se agaţă ouă vopsite. Pomul poate fi aşezat într-o vază, sporind astfel farmecul sărbătorii.  

4. În Argeş, printre dulciurile pregătite de Sfintele Paşti, se numără covrigii cu ou. Fiecare 
gospodar se străduieşte să pregătească o astfel de delicatesă, care este şi simbolul belşugului.  

5. La Călăraşi, la slujba de Înviere, credincioşii aduc în coşul pascal ouă roşii, cozonac şi cocoşi 
albi. Datina din străbuni spune că, atunci când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este 
gospodarul al cărui cocoş cântă primul, semn că în casa lui va fi belşug în acel an. După slujbă, cocoşii 
sunt dăruiţi oamenilor săraci.  

6. În Maramureş, în zona Lăpuşului, în dimineaţa de Paşti, copiii merg la vecini şi la prieteni 
să anunţe Învierea Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. Se spune că pragul casei 
trebuie trecut mai întâi de un băiat, pentru ca în acea gospodărie să nu fie discordie tot restul anului.  

7. În Banat, se practică tradiţia tămâierii bucatelor, apoi fiecare mesean primeşte o linguriţă de 
paşti (vin+pâine sfinţită). În dimineaţa zilei de Paşti, copiii se spală pe faţă cu apă proaspătă de la 
fântână în care s-au pus un ou roşu, un ban şi fire de iarbă verde pentru a le aduce sănătate, frumuseţe 
şi noroc.  

8. În Ţara Moţilor, în noaptea de Paşti se ia toaca de la biserică, se duce în cimitir şi este păzită 
de feciori. Dacă nu au păzit-o bine şi a fost furată, aceştia sunt pedepsiţi ca a doua zi să dea un ospăţ 
din care se înfruptă atât “hoţii”, cât şi “păgubaşii”. Dacă cei care au încercat să fure toaca nu au reuşit, 
atunci ei vor fi aceia care vor da ospăţul.  
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9. În județul Satu Mare, în zonele locuite de germani, a doua zi de Paşti, fetele se pregătesc cu 
mâncare, ouă roşii şi prăjituri în aşteptarea băieţilor care vin la stropit. Ei stropesc fetele cu parfum 
sau cu apă. Apoi se adună toţi acasă la unul din membrii grupului unde sunt serviţi cu bunătăţi. Tot 
grupul merge apoi la Bal, care este prima petrecere de după ieşirea din Postul Paştelui.  

10. În Oltenia de obiceiuri străvechi ce ţin de curăţenie şi de bucatele care se prepară în 
casă. "Curăţenia de Paşti" este strâns legată de ideea de primenire şi de revenire la viaţă. Astfel, orice 
gospodină trebuie, ca în timp util, să aibă casa lună pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile 
de sărbătoare. Această cerinţă, adânc înrădăcinată în tradiţia noastră, are menirea de a face din fiecare 
dintre noi, cel puţin o dată în an, un om curat în faţa lui Dumnezeu şi a propriei conştiinţe. Conform 
obiceiului, femeile nu au voi să doarmă în Joia Mare, pentru că vor dormi tot timpul anului. 
Preparatele care în general nu lipsesc de pe masa oricărui creştin în ziua de Paşti sunt ouăle roşii, 
drobul de miel, pasca şi cozonacul. Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare 
orice lucru făcut în casă vineri, când la Biserică se cântă Prohodul. 

Obiceiuri de Paște din alte țări: 
• Se spune că aduce noroc să porţi haine noi de Paşti. 
• Austriecii împodobesc cu frunze şi flori ouăle pe care le introduc apoi, legate într-un ciorap, 

în vopsea, modelul păstrându-se alb. Românii folosesc şi ei frunze de pătrunjel sau leuştean pentru 
decorarea ouălor. 

• Bulgarii ciocnesc în noaptea de Înviere un ou de zidul bisericii. 
• Germanii strâng la un loc toţi pomii de Crăciun, care ard apoi în “Focul de Paşti”, simbol al 

trecerii iernii şi venirii primăverii. 
• Sătenii din Rusia aruncă pe apă cojile de la ouăle de Paşti, deoarece există credinţa că acestea 

le ajută pe raţe şi gâşte să ouă mai des. 
• A doua zi de Paşti, în Statele Unite, copiii se întrec la rostogolit ouă pe iarba din faţa Casei 

Albe. 
• Micuţii belgieni împletesc cuiburi din fân pe care le ascund în iarbă, pentru ca iepuraşul de 

Paşti să le umple cu dulciuri şi cadouri. 
• În Joia dinaintea Paştelui, copiii din Suedia se costumează în vrăjitoare şi colindă toate casele, 

primind în dar dulciuri sau bani. 
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 ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 PROF. VASS SAROLTA 

 CLUBUL COPIILOR AIUD 
  
 Educația de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină educației 

de tip curricular, ci o completează făcănd-o pentru educabili mai atractivă și mai eficientă.  
Principalii furnizori de activitate extracurriculară în Romănia, sunt palatele și cluburile copiilor, 

care desfășoară activități de timp liber pentru copii și tineri, răspund intereselor, aptitudinilor și 
nevoilor acestora. 

Activitățile extrașcolare joacă un rol esențial în formarea personaliții sau a anumitor competențe 
ale copilului atăt pentru succesul lui, căt și pentru o dezvoltare personal și socială armonioasă. Vorbim 
de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar să-și dezvolte diverse 
abilități interpersonal, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. 

În general activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare. 
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare. 

Chiar dacă în această periodă locațiile sunt închise, copii continuă explorarea online, alături de 
profesori care adaptează curricula pentru online. 

Atelierele de artă stimulează empatia, abilități de comunicare, creativitatea și imaginația.Cei 
care doresc să-și unească talentul creativ cu cel technic, pot să-și dezvolte competențe necesare unui 
grafic designer în această perioadă de distanțare socială . Deoarece suntem limitați în desfășurarea 
fizică a activităților extracurriculare, se poate explora un muzeu sau o grădină zoologică și se poate 
transforma această ,,excursie virtuală”într-una educativă. 

Activitățile extrașcolare de ecoturism și protecția mediului sunt recomandate copiilor de la 
vărste fragede, pentru că sunt diverșificate pe grupuri de vărstă și captivante atăt pentru cei mici căt 
și pentru adolescenți. Copiii își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de 
a găsi soluții la problemele mediului și curajul de a încerca experiențe. 

Copilul de vărstă școlară mică nu trebuie bombardat cu cunoștințe teoretice, ci trebuie implicat 
în activități practice căt mai variate și mai atractive, care să vină în întămpinarea curiozității senzoriale 
în plină dezvoltare. Nu bogăția cunoștințelor de biologie interesează în primul rănd, ci cunoașterea, 
menținerea în forul interior al copilului a dorinței de a cunoaște universul lumii vii, puterea de a ocroti 
formele de viață. 

Actorii educaționali trebuie să demonstreze originalitate, să fie mai optimiști și mai înțelegători, 
să demonstreze toleranță, iar în anumite situații să acorde ajutor reciproc. 

O parte din cadrele didactice nu s-au regăsit în procesul de învățare de la distanță, de exemplu 
profesorii care predau educație fizică, deși mișcarea fizică este esențială pentru dezvoltarea copilului 
și consolidarea sănătății. 

De asemenea puțini au fost implicați profesorii de arte, conducătorii de cercuri pe interese dans 
și sport. 

Cadrele didactice s-au adaptat treptat condițiilor specifice create de criză .Au învățat să 
comunice mai eficient și să relaționeze mai bine cu elevii, cultivănd încrederea în forțele proprii, dar 
și ei singuri devenind mai încrezuți.  
  

1174



  
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE 

 
 PROFESOR: VĂSUȚ ANAMARIA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT 
 
Activitatea extrașcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde o atenţie deosebită.  
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

În contextul educației online, activitățile extrașcolare au fost adaptate pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor și intereselor elevilor. Astfel, în aceste condiții, cadrul didactic trebuie să 
dovedească și să dobândească în același timp, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al 
activităţilor cât şi în relaţiile cu elevii. 

Dintre activitățile extrașcolare care pot fi desfășurate cu elevii în mediul online, se evidențiază: 
 Vizitele și turul virtual la muzee de științe naturale, grădini botanice, grădini zoologice sau 

expoziţii, oferă elevilor prilejul de a observa organismele, stimulează activitatea de învăţare, de a afla 
lucruri noi într-un context nonformal, stimulează imaginația, contribuie la formarea empatiei și a 
respectului față de toate viețuitoarele, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor tradiționale.  

 Vizionarea unor filme documentare tematice sau a unor filme artistice relevante dezvoltă 
universul creativ al elevilor și le permit manifestarea unor sentimente de uimire, înțelegere, simpatie 
si dragoste pentru mediu și pentru tot ceea ce îi înconjoară. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive. Acestea oferă 
copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula 
spiritul de iniţiativă al copilului, creativitatea acestuia, gândirea critică, stimulează implicarea și vor 
contribui la consolidarea unor cunoștințe dobândite în diferite contexte. 

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

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

Realizarea de ateliere și workshop-uri - în funcție de tema abordată, elevii se implică direct în 
crearea unor materiale și machete ceea ce le formează și le dezvoltă abilitățile motrice, îndemânarea 
și le oferă satisfacția lucrului realizat. 

Realizarea de activități ecologice – care au rolul de a consolida grija și dragostea față de natură 
a elevilor. Aceste activități, diverse în modul lor de organizare și desfășurare pot include: 
confecționare de hrănitori pentru păsări, confecționare de cuiburi artificiale, activități de plantare și 
îngrijire a plantelor, realizarea unui colț verde.... 

 Participarea la diverse campanii de conștientizare - elevii pot să participe de asemenea la 
diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi 
în problemele societații actuale. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă și în orice context: online 
sau cu participare directă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
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responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în 
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ON-LINE 

ÎN EDUCAŢIA COPILULUI PREŞCOLAR  
 

PROF. ÎNV. PREȘ. VATAMANU MARINELA 
G.P.N. NR. 6 PAȘCANI, JUD. IAȘI 

 
De mai bine de un an de zile am traversat momente imprevizibile ce ne-au determinat să luam 

măsuri radicale pentru prevenirea răspândirii bolii iar cea mai importantă și care ne-a afectat cel mai 
mult și în special pe copii, este lipsa de socializare, de interacțiune umană. 

Tocmai ceea ce făcea ca activitățile extracurriculare să aibă o mai mare importanță, 
interacțiunea cu mediul exterior, diferit de cel școlar, socializarea, modul de organizare a trebuit 
reinventat, iar cel mai important rol in desfășurarea acestor activități l-a avut familia. 

Atât în format traditional cât și on-line, activităţile extracurriculare urmăresc completarea 
procesului didactic, organizarea raţională şi placută a timpului liber. O cerinţă foarte importantă 
vizând opţiunea pentru astfel de activitate este selecţionarea din timp a suportului teoretic în funcţie 
de interesele şi dorinţele copiilor şi ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activităţile extracurriculare pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut ştiintific 
şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Principalele trăsaturi specifice activităţilor extracurriculare includ: 
- caracter preferenţial, opţional, facultativ; 
- cel mai adesea un subiect grupal, determinând activităţi comune; 
- asigură o învăţare implicită, practică, interdisciplinară; 
- sunt axate pe interesele, înclinaţiile şi aptitudinile personale ale copiilor; 
Principalele lor valenţe educative pe care le putem fructifica: 
- funcţia de loiser (organizarea timpului liber al copiilor); 
- funcţia social-integrativă; 
- funcţia formativă (completarea instrucţiei şi educaţiei de învăţământ); 
- funcţia vocaţională, relevând şi cultivând aptitudini speciale. 
După cadrul de desfaşurare al activităţilor putem distinge: 
#tradițional: 
- activitaţi de cerc/club (specializate) – echipe sportive, formaţii muzicale, ateliere de creaţie. 
- activitaţi de masă (şezători, serbări, excursii, vizite, evocări istorice, parteneriate) 
- activităţi individuale (de creaţie artistică, tehnică, de antrenament sportiv, dans clasic şi 

modern, vizionarea de emisiuni şi spectacole) 
#on-line: doar acasă. Exemple: 
- activități de curățenie, organizare, amenajare și reamenajare a spațiilor interioare și  
exterioare ale locuinței; 
-activități de grădinărit; 
- activități de timp liber recreativ: confecționare produse - hand-made, lecturi, povești  
de familie - povestirea întâmplărilor din istoria familiei, arborele genealogic al familiei,  
jocuri (re)creative; 
- activități în bucătărie: ajutor în pregătirea meselor zilnice, preparare produse culinare,  
dulciuri etc 
- activități de educație economică: realizarea bugetului comun al familiei pentru o  
săptămână, cu resurse și cheltuieli, crearea produselor ecologice recreative etc. 
Toate activitățile planificate au rolul de a transmite experiența adulților către copii, încurajând 

comunicarea, oferind adulților oportunitatea de a-i cunoaște mai bine și de a-i învăța lucruri noi prin 
abordări inedite. Este important să avem rădbare și deschidere pentru învățarea împreună 
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Activităţile extracurriculare de masă sunt activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, din mai multe grupe, sau chiar mai multe grădiniţe şi şcoli. Prezenţa nu este 
obligatorie, totuşi sunt rare cazurile în care copiii să nu intre bucuroşi în astfel de activităţi, care le 
oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmari şi recunoastere a aptitudinilor. 

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Genoveva Aurelia FARCAȘ, Alla APOPEI, În familie ne dezvoltăm, stăm acasă și ne 

protejăm, martie 2020, Iași. 
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 MUZEUL VIRTUAL - RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ VALOROASĂ ÎN 

PANDEMIE 
 

CONSILIER ȘCOLAR, RAMONA LUDMILA VĂTAVU 
 

Mereu am fost o sustinătoare a ideii conform 
căreia una dintre abilitățile cele mai importante pe care 
școala ar trebui să le formeze și sa le dezvolte în rândul 
elevilor, este adaptabilitatea. Unul din argumentele care 
să susțină importanța acestei abilități este tocmai 
perioada pandemică prin care a trecut întreaga omenire, 
perioadă care a solicitat din partea tuturor, capacitatea 
de adaptare rapidă la tot ceea ce a presupus aceasta 
traumă colectivă. Cei mai câștigați dintre noi, cei care 

au trecut mai ușor și cu mai puține consecințe negative au fost cei care au reușit să se adapteze 
schimbarilor nemaîntâlnite până acum.  

În acest context, întreaga societate, cu toate instituțiile sale, au facut eforturi în a menține 
funcționale serviciile pe care le oferă, iar școala a fost una dintre aceste instituții care a încercat să 
ofere beneficiarilor, educația de care aceștia aveau nevoie. Pe aceasta linie se încadrează și 
desfășurarea activităților extrașcolare din cadrul săptămânii Școala Altfel, mai exact utilizarea 
muzeului virtual ca alternativă la vizitele, la muzee, pe care le desfășuram împreună cu elevii noștri 
înainte de pandemie.  

 
Astfel, am încercat să folosim această reursă educațională, ca o metodă de învăţare eficientă, 

elevii putând prin intermediul acestuia să se conecteze la frumosul si emoția pe care o provoacă arta. 
Astfel, am folosit muzeele virtuale ca o noțiune modernă ce răspunde nevoilor spatiale și temporale, 
dar și ca un progres uimitor al culturii promovate prin intermediul internetului. Elevii s-au bucurat să 
primească informații cu privire la artă, fără niciun cost sau efort și mai cu seamă, au fost deosebit de 
încântați de un avantaj pe care îl oferă tururile virtuale în comparație cu vizitarea unui muzeu real și 
anume faptul că în unele dintre muzee, ei au putut manevra tablourile, sculpturile prezente, intrând în 
structura lor internă, fapt ce ajută la pătrunderea în detaliu a artei, la o mai bună cunoaștere a unor 
opere. 

De asemenea, un alt aspect care a atras elevii a fost faptul ca unele muzee online au oferit 
posibilitatea explorării sale, sub diverse forme, a documentelor şi cunoştinţelor stocate în cadrul 
bibliotecilor acestora. 

Concluzionând, pot afirma faptul că, muzeul virtual este o tehnică eficientă de învăţare care 
ajută elevul să obţină cunoştinţe, să se formeze şi să se educe în interes personal şi într-un timp 
propriu, o resursă educatională valoroasă în timp de pandemie, când toți am fost forțați să ne adaptam 
mediului de lucru online și care s-a bucurat de un real succes în rândul elevilor, considerând-o ca 
fiind atractivă și plină de beneficii. 
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ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
VECHIU TEODORA-MARILENA 

 
 În munca cu preșcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerințele planificării cu nevoile și 

cu posibilitățile preșcolarilor în măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online. 
Activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma Google Classroom. 

 În ceea ce privește activitățile instructiv-educative susținute online am realizat faptul că și 
resursele digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: 
copil, părinte, educatoare. 

 Educația extracurriculară are un rol deosebit de important în vederea formării personalității 
copiilor. Acest tip de activitate pesupune identificarea și cultivarea corespondeție optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Copiii trebuie să se simtă liberi, să fie mereu veseli și plini de energie, 
rezultat ce ne permite să îmbinăm școala cu viața. Încă de mici, copiii se confruntă cu fel și fel de 
situații, ceea ce îi pune în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitățile extrașcolare au un rol deosebit de important și anume dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, implicarea copiilor în activități cât mai bogate, cultivarea pentru activități socio-culturale, 
descoperirea de talente și pasiuni. Aceste tipuri de activități se desfășoară într-un cadru informal ce 
permite elevilor care au dificultăți în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze 
potențialul intelectual. 

 Jocul, din persepctiva unui educator are numeroase finalități: consolidarea de cunoștințe, 
completarea de lacune și cel mai important atingerea de obiective vizibile. În ceea ce privește 
acticitățile desfășurate online cu cei mici, se participă sub directa înfluențare a părinților, acesta 
devenind un inițiator în procesul de învățare. 

Pentru toți copiii, activitățile online au fost o provocare care, pentru mine a atins cote înalte, 
căci preșcolarii de la grupă, majoritatea fiind în vârstă de trei ani, au fost foarte încântați când s-au 
văzut între ei pentru prima dată în fața camerelor. Bucuria unora a fost de a împărtăși și a le prezenta 
colegilor spațiul lor de joacă și jucăriile preferate. 

 Înainte de pandemie, se desfășurau cu interes activități artistice, educative, culturale, sportive, 
recreative etc, acestea făcând parte din categoria activităților extrașcolare. Așadar, având în vedere 
situația actuală cu pandemia, părinții au devenit partenerii educatoarelor și astfel au reușit să nu 
oprească și să nu se uite aceste tipuri de activități, acestea luând parte desigur în mediul online. 

Astfel, mai jos descriu câteva tipuri de activități extrașcolare pe care le-am desfășurat cu a mea 
grupă de copii, copii care, deși sunt foarte apropiați de părinți, în unele momente am reușit să-i captez 
și să le creez o atmosferă în care să se simtă liberi și protejați. 

 În tematica de studiu ,,Așteptându-l pe Moș Crăciun’’, am decis să realizez cu cei mici o 
serbare, de data aceasta online, prin care să nu se uite atmosfera de sărbători, de recitare de poezii. 
Activitatea desfășurată a fost una cu succes în care preșcoalarii, deși au fost solicitați să stea puțin 
timp în fața dispozitivelor de comunicare, au dat dovadă de implicare. Au fost foarte încântați, mai 
ales ca invitatul surpriză a fost Moș Crăciun, tot online, care a participat cu interes la serbarea 
micuților. Ulterior, acesta și-a arătat darurile pentru copii, spunându-le că le vor primi dimineața când 
ei se vor trezi. 

 Tot în activitatea online, o altă activitate extrașcolară a fost vizita la teatrul de păpuși, unde 
copiii au luat parte la un spectacol inedit, ce le-a captat atenția pe toata durata desfășurării, vizionând 
astfel povestea ,,Ursul păcălit de vulpe’’. Copiii au fost tare încântați, întrucât la sfârșit au solicitat să 
vizionăm împreună și alte povești. 

 Fiind și la început de carieră, sunt mândră pentru că, deși învățământul din ziua de azi ne oferă 
multe oportunități, am reușit să-mi ating câteva obiective și niciodată să nu mă plafonez. Dorința 
pentru mai mult crește de la o zi la alta. 
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 Așadar, mediul online este o cale prin care ne ajută să nu ne pierdem totuși comunicarea și nu 
există o piedică în dorința de a desfășura activități extrașcolare. ,,Dacă îți dorești, se poate!’’; ,,Fii 
creativ și îndeplinește-ți visul!’’ 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ON-LINE 

 
PROF. VELEA OANA-IULIA 

GRĂDINIȚA CU P.S. NR. 49 BRĂILA 
 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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

În ultimul an, am putut constata că nu le mai putem desfășura așa cum ne-am propus, din cauza 
restricțiilor impuse de autorități, pentru prevenirea și combaterea virusului Covid19. Cu toate acestea, 
am adaptat câteva activități extracurriculare pentru a le putea desfășura în mediul on-line.  

În perioada Sărbătorilor de iarnă am organizat un atelier de creație ,,Spiridușii lui Moș Crăciun” 
în cadrul căruia preșcolarii au confecționat un ornament de brad, apoi au avut o altfel de întâlnire cu 
Moș Crăciun. Moșul le-a spus povestea lui, apoi a discutat cu fiecare în parte și le-a ascultat 
întrebările, poveștile și poeziile. Toate acestea s-au desfășurat on-line. 

Am organizat un atelier de prăjituri ,,Micii cofetari”. Anterior întâlnirii on-line, am stabilit 
împreună cu părinții o rețetă simplă de prăjituri pe care am pregatit-o împreună, în același timp, în 
mediul on-line. Ideea s-a bucurat de un succes neașteptat din partea copiilor dar și a părinților. 

O altă activitate extracurriculară interesantă pentru cei mici s-a numit ,,Experimentul preferat”. 
Anterior întâlnirii stabilite, eu am înregistrat mai multe clipuri video în care le-am prezentat etapele 
experimentelor propuse de mine. La întâlnirea on-line stabilită, fiecare a prezentat și a demonstrat 
experimentul favorit. Am avut parte și de surprize plăcute. Au fost preșcolari care au ales și alte 
experimente decât cele propuse de mine, ceea ce mi-a demonstrat mie succesul activității propuse.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

Le punem în faţă ineditul, plasându-i în locuri necunoscute, punându-i în situaţii curioase, dar 
totodată le satisfacem curiozităţi, le cerem păreri, le oferim prilejul de a se exprima liber, fără reţineri 
şi fără bariere. 

Cultivarea spiritului de comunicare, de exprimare spontană, ne dă posibilitatea de a-i cunoaşte 
mai bine pe copii. Cu acestă ocazie, ei fiind mai cooperanţi, mai deschişi dialogului, dispersând parcă 
acea limită dintre „doamnă” şi „copii”. Au mai multă încredere în ei şi în educatoare, devenind mai 
apropiați, mai prietenoşi. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului, el simţindu-se 
valoros, important, cu potenţial creativ şi inerpretativ, cu spirit de echipă şi dragoste de muncă. 
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Prin tot ceea ce facem prin aceste tipuri de activităţi, punem în valoare capacităţile copilului, 
deprinderile şi abilităţile lui şi scoatem în evidenţă dorinţa lui de implicare şi în afara spaţiului 
instituţional. Numai aşa vor fi depaşite stările emoţionale negative, vor fi consolidate relaţiile 
interumane şi vor fi capabili să muncească în beneficiul echipei, comunității, societății. 

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII-PREMISĂ ÎN REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, VELICIU AMELIA SIMONA 
 
Implicarea părinților în activitățile școlii este o bună practică care ar trebui luată în considerare 

sau de care ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Părinţii pot 
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi educative, determinându-i să adere la ideea 
de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Deși părinții 
consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, 
acceptul copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții, 
care au luat parte la activitățile educative școlare și extrașcolare, și-au manifestat interesul și 
aprobarea față de educația oferită de școală în general.Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună 
cu părinții, legătura şcolii cu familia se poate îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, 
prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală.  

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
O colaborare de calitate a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 
general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 
asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, 
programe artistice, care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor.Aceste 
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite 
cu copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de 
şcoală. Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a 
îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, îndemânarea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități care sunt toate foarte atrăgătoare 
și tentația, de le face loc tuturor, este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru 
că ei aleg, caută și se interesează despre diferite opțiuni, acceptul copilului este cel care îi ajută să se 
implice și să obțină ceva din ceea ce ei își propun. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 

Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 
constant următoarele exemple de bune practici: 

 - Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de educare/implicare 
a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți și care să contribuie la 
creșterea implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 

-Obținerea unei implicări benevole a părinților, care numai astfel poate fi benefică, iar sprijunul 
acordat este real; 
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-Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
-Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
-Acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu 

părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și 

acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a 
copiilor, în cele mai bune condiții.Colaborarea familiei cu școala dezvoltă copiilor impresia că, deși 
se află în două spații diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară 
a copiilor se materializează printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, 
relații și atitudini pozitive ale părinților despre școală. Familia și școala trebuie să împartă 
responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului. În concluzie, colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive 
asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

 
Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 

1994.  
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TRADIȚII, OBICEIURI ȘI SUPERSTIȚII DE PAȘTE 

 
 PROFESOR VENETICU FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VITĂNEȘTI 
JUDEȚUL TELEORMAN 

 
MOTO: 

,,Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu 
Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai, copilul meu, 

Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun: 
Să fii mereu cuminte, ascultător şi bun! 

 
Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş, 

Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş, 
Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii, 

Ca să ciocniţi şi voi, precum ciocneau strămoşii .’’ 
 
Anotimpul Primăvara aduce cu ea una dintre cele mai frumoase sărbători: ,,Paştele,,. Ştim că 

sărbătorile sunt un prilej de bucurie pentru toţi dintre noi. La fel şi copiii aşteaptă cu drag venirea 
vreunei sărbători, mai ales că aceste sărbători sunt pline de cadouri. Dar sărbătorile nu înseamnă doar 
cadouri, ci înseamnă bucurie, bunătate, inimi curate. 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi obiceiurile, pe care omul le-
a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi 
experienţa celor mai vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, 
fiind purtătoarele unor informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

 Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un exemplu în acest 
sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din săptămâna premergătoare 
Sfintelor Paşti.  

Ultima duminică din Postul mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea 
Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri şi se 
decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii le aduc da le biserică. 

 Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea 
de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce 
simbolizează sângele ucenicilor săi . Specific deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce 
reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă 
acestea în joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi  

 Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la 
biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul ţesutul sau 
cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri 
seara este a înmormântării lui Iisus. 

 Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului.  

Credințe și Superstiții de Paște: 
La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are un 

rol purificator.  
Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou 

roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului 
în toate. 
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Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi naturale, 
supărări. 

 
 În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 

vei avea vederea buna în restul anului. 
 Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 

ele peste an. 
De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 
Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 
De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se întoarcă 

acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 
Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 

ajungând direct în rai. 
Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 

viaţa. 
 Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 

cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută 
cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul 
nostru de credinţă.  

La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate trupului 
pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca pasărea. 

 În dimineața zilei de Paște când creștinii merg la biserică obișnuiesc să aibă la ei câte un ou 
roșu, iar după terminarea slujbei și după ce s-au împărtășit vor ciocni împreună cu familia, în timp 
ce rostesc binecunoscuta formulă “Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu “Adevărat a Înviat”. 

Conform tradiției, oul roșu de Paște are puteri miraculoase, de vindecare și de îndepărtare a 
răului, fiind purtător de sănătate, frumusețe, vigoare și spor. 

 
Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 
 Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 

sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în ceea 
ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VERDEȘ MARIA-IONELA 
 LICEUL TEORETIC TEIUȘ, ALBA 

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

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

 Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie care asigură, în mare parte, transferul de 
cunoştinţe teoretice acumulate de către elevi în cadrul programului școlar de ore obligatorii în 
practică. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Prin activităţile extrașcolare se urmăreşte 
identificarea şi cultivarea aptitudinilor și a talentelor școlarilor, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 
precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe, punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele 
din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa, care, în cadrul larg al timpului liber al copiilor, capătă alte aspecte decât cele din procesul 
de învăţare şcolară. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite.  

În cadrul activităţilor extrașcolare, elevii învață să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. De exemplu, în urma plimbărilor, a excursiilor in natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ceea ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permită stimularea creativă a acestora. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În contextul actual al societății, chiar dacă activitățile extrașcolare nu au putut fi organizate în 
modul în care eram obișnuiți, totuși am căutat să nu le neglijez.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, care oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, le-am transformat în expunerea unor materiale extrase 
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din monografiile unor localități, fotografii vechi, în împărtășirea unor experiențe de viață ale 
bunicilor, în realizarea unor proiecte personale care au trezit interesul elevilor.  

Concursurile pe diferite teme sau cele organizate de către dascăli la clasă care sunt, de 
asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici pentru că le oferă copiilor posibilitatea să 
demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze 
modele variate, le-am adaptat și le-am desfășurat online, antrenând și alți membri din familiile 
copiilor, spre amuzamentul și buna dispoziție a acestora. 

În concluzie, activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale.  
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR VERDEȘ RALUCA DIDA  

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 21, JUD. MEHEDINȚI 
 
 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Sunt 

acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. 
Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii 
publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de 
hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de protecţia mediului. 

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

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul online s-a făcut destul de brusc și au 
fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. Astfel s-a 
ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, axat 
preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor 

Unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (un efect negativ asupra 
dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele și spun că în cele din urmă, educația 
online va deveni o componentă integrală a educației școlare.Cursurile online nu sunt la fel de eficiente 
ca orele față- în-față, dar cu siguranță sunt mai bune decât nimic. 

Așa că, în cele din urmă și activitățile extrașcolare s-au adaptat online-ului. 
Se poate improviza un loc special pentru creație cât timp stăm în casă, astfel oferindu-i copilului 

șansa să participle la un curs online de pictură, sculptură, actorie. Deasemenea sunt cursuri și ateliere 
de gătit, fiind o ocazie excelentă de a găti împreună și a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 

Desigur a apărut și întrebarea: ,,Ce activități extrașcolare vor fi din nou disponibile după ce 
traversăm perioada de distanțare socială? ,, 

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

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

 
CREATII LITERARE SI OBICEIURI DE PASTI  

PROF. ITINERANT: VALENTINA MIRCAN 
 

Sărbătoarea de Paşte – 
Sărbătoarea creştină a Învierii Domnului 

Sărbătoarea Paştelui este o sărbătoare de familie. De Paşte ne încântă şi primele miresme 
primăvăratice. 

La fel au simţit oamenii din vremuri străvechi. Primăvara înseamnă renaşterea naturii. Nu este 
doar o simplă întâmplare faptul că în vremuri păgâne începutul de an se sărbătorea odată cu venirea 
primăverii. Sărbătoarea Paştelui este deci şi sărbătoarea primăverii. 

 
Simboluri pascale: 
Iepuraşul - aducător de ouă roşii provine de pe meleaguri germane şi simbolizează fertilitatea. 
Oul - simbolizează Invierea. Ouăle roşii aveau menirea de a ţine răul departe şi simbolizau 

sângele lui Hristos. 
Mielul – reprezintă victoria vieţii asupra morţii. Îl simbolizează pe Cel care trebuie sacrificat 

pentru propria mântuire. Mieii sunt membrii turmei lui Dumnezeu. 

Ouăle de Paşte: 
Într-una din legendele creştine se spune că Maica Domnului a pus la picioarele fiului răstignit 

pe cruce un coş cu ouă care s-au înroşit de la sângele ce curgea din rănile lui Iisus. Domnul a spus 
atunci celor care se aflau de faţă ca “de acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii întru aducere aminte de 
răstignirea mea, cum am făcut şi eu astăzi”. 

Ouăle se vopsesc în Joia Mare sau Sâmbăta dinaintea Zilei Sfinte, când femeile pregătesc din 
aluat dospit şi Pasca.În unele zone ale ţării noastre se mai păstrează obiceiul încondeierii ouălor. În 
urma acestui procedeu care presupune o adevărată artă transmisă din generaţie în generaţie, se obţine 
o suprafaţă viu colorată cu ornamente geometrice sau figurative. 

 Fiecare dintre culorile folosite pentru vopsirea ouălor se poate obţine din plante şi are o 
semnificaţie aparte. Astfel, roşul semnifică sângele, focul, dragostea şi bucuria vieţii – se poate obţine 
din flori de şovârv şi coajă de măceş. Pentru albastru, simbol al cerului, al sănătăţii şi vitalităţii se 
folosesc florile de viorele. Culoarea verde care este simbolul reînnoirii naturii, speranţei, prospeţimii 
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şi rodniciei este dată de coaja şi de mugurii de măr pădureţ. Galbenul semnifică lumina soarelui, 
tinereţea, recolta care va veni şi se obţine cu ajutorul foilor de ceapă uscată.   

 

Primăvara 
 

Totul înverzeşte, 
Drumurile-s moi, 
Ghiocelul fraged 
Vine pe la noi. 

Păsările călătoare 
Vin cu dragoste-napoi. 
Primăvara le aşteaptă, 
Să rămână iar cu noi. 

 
Ce frumos e primăvara! 
Parcă eu plutesc şi zbor 
Pe miresme-mbietoare 

Stând deasupra unui nor. 
S. Mihaela 

 

Ghiocelul 
 

Gingaş, de sub plăpumioară 
Iese - ncet un ghiocel, 

Primul semn de primăvară, 
În fiecare an la fel! 

 
Pare el nedumerit, 

Deşi soarele îi spune 
Că a sosit în altă lume 

Diferită de cea din care vine. 
 

Iese-ncet un ghiocel, 
Primul semn de primăvară, 

În fiecare an la fel. 
P. Andreea 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SZABO ANCA-IOANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIMION BĂRNUŢIU ZALĂU 

 
Activităţile extracurriculare ca excursii, drumeţii, vizite, ne oferă posibilitatea de 

a contribui la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente la elevi, stimulând spiritul 
de întrajutorare şi solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a 
acţiona şi rezolva probleme în mod responsabil. 

Ca activitate extracurriculară, excursia permite o abordare interdisciplinară şi 
transdisciplinară a cunoştinţelor (literatură, istorie, geografie, etnografie şi folclor, 
arhitectură, educaţie ecologică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie 
religioasă). Aceasta ajută la lărgirea orizontului de cultură prin multitudinea de 
informaţii ce le pot căpăta elevii, la valorificarea potenţialului intelectual al acestora, 
la dezvoltarea gustului artistic şi estetic. Excursiile organizate de şcoală au multiple 
valenţe de informare şi educare a elevilor. Acestea, bine pregătite, sunt atractive la 
orice vârstă, pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe 

Excursiile organizate cu clasa de colegi stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, 
îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu 
calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. Acţionând individual sau în cadrul 
grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează 
atât copiii timizi, cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul 
de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea 
colectivului de copii. Prin faptul că în asemenea activităţi, elecii respectă reguli, îşi 
asumă responsabilităţi, se autodisciplinează. Conţinutul didactic al excursiilor este 
mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă sau în curtea 
şcolii, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în 
acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea.Astfel că, activitățile 
extrașcolare sunt activitățile preferate de elevi, pentru impactul pozitiv pe care îl au 
asupra lor. 

 
Bibliografie: 
1.Tomescu Viorica, Popa Florentina, Gheorghe Al., Stan L., Metodica predării 

geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar; Ed. ,,Gheorghe Alexandru’’, Craiova, 
2001; 

2. Ionescu, M., Radu, I., (coord.), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 2001; 
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JOCURI ȘI ACTIVITATI EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. VERȘIGAN DANIELA 

C.S.E.I. „P.P. NEVEANU” TIMIȘOARA 
 
 Jocul este un mijloc minunat de cunoaştere şi autocunoaştere, de exersare a unor capacităţi, de 

socializare primară, de antrenare a capacităţilor cognitive şi de exteriorizare a emoţiilor şi 
sentimentelor. Deşi este un mijloc de relaxare şi distracţie, jocul are importante funcţii instructiv-
educative. El contribuie, prin conţinutul său obiectual sau logic la dezvoltarea intelectului. Orice joc 
include elemente afective: bucurie, surpriză, satisfacţie sau insatisfacţie. Jocurile de mişcare 
contribuie la dezvoltarea fizică, la călirea organismului, la coordonarea şi precizia mişcărilor. Un rol 
deosebit are jocul în dezvoltarea creativităţii, a inventivităţii. Pe lângă elementele consacrate (versuri, 
numărătoare, cântec), jocul determină imaginarea de situaţii, transpunerea în pielea personajelor, 
găsirea de soluţii noi, originale de a câştiga sau de a ieşi din impas. 

 Când copilul se joacă cu alţi copii, el învaţă să respecte reguli şi algoritmi ce constituie temeiul 
conformării la normele de comportare socială, morală. Învaţă să împartă jucăriile cu alţii, să 
colaboreze cu coechipierii, îşi dezvoltă altruismul, spiritul de echipă, comunicarea cu ceilalţi, prin 
urmare devine mai sociabil, mai tolerant faţă de cei din jur, mai atent la dorinţele şi sugestiile 
celorlalţi. Interpretarea de roluri îl apropie de viaţa socială a adulţilor. 

 Jocul trebuie apreciat ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv-educative din grădiniţă. 
În procesul de învăţământ, jocul e conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor, ca procedeu 
metodic de realizare optimă a sarcinilor pe care şi le propune procesul de învăţământ şi ca formă de 
organizare a activităţii de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţilor psihofizice pe toate planurile. 

 Ceea ce caracterizează, în esenţă, jocul didactic este aceea că el îmbină într-un tot unitar şi 
armonios atât sarcini specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. 

 În literatura de specialitate, jocul didactic este desemnat ca cel mai eficient mijloc de instruire 
şi educare, fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Prin 
urmare, jocul didactic are drept scop, pe de o parte instruirea copiilor într-un domeniu al cunoaşterii, 
iar pe de altă parte – sporirea interesului pentru activitatea respectivă prin utilizarea unor elemente 
distractive, caracteristice jocului facilitează atingerea scopului formativ-educativ urmărit şi, împreună 
cu celelalte activităţi frontale, exercită o puternică influenţă asupra copilului în vederea pregătirii sale 
pentru şcoală. Pornind de la considerentul că activitatea predominantă în grădiniţă este jocul, o mare 
parte din obiectivele propuse de „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii” pot 
fi realizate prin intermediul jocului didactic. Pentru ca el să aibă finalitatea scontată, se impune 
respectarea câtorva condiţii dintre care amintim: 

 - crearea unei atmosfere de lucru, antrenante, din partea educatoarei; 
 - conceperea jocului astfel încât să corespundă particularităţilor de vârstă ale copiilor; 
 - îmbinarea corectă a activităţilor concret-operatorii cu cele abstracte; 
 - prezentarea cunoştinţelor în succesiune gradată; 
 - asigurarea unui conţinut bogat, structurat în forme variate, vizând esenţialul; 
 - prezentarea sarcinii de rezolvat într-un mod accesibil copiilor; 
 - stabilirea unor sarcini de grad diferit de dificultate; 
- înglobarea în joc a unor cazuri, situaţii, probleme similare celor întâlnite în viaţa practică; 
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 - stabilirea precisă a regulilor jocului; 
 - utilizarea unui material didactic adecvat; 
 - stimularea copiilor în funcţie de rezultatele obţinute. 
 Fiecare joc didactic trebuie să îmbine unitar momentul instructiv şi exerciţiul cu cel distractiv. 

O caracteristică esenţială constă în crearea unor condiţii favorabile pentru aplicarea cunoştinţelor şi 
exersarea priceperilor şi deprinderilor formate în contextul altor activităţi sub forma unor activităţi 
plăcute. 

Bibliografie: 
Cerghit, I. (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, 

Editura Aramis, Bucureşti. 
Fluieraș, V. (2005). Teoria și practica învățării prin cooperare. Cluj-Napoca: Casa Cărții de 

Știință. 
Frâncu, A. (1972), Jocuri didactice şi exerciţii distractive, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
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ACTIVITAȚILE EXTRAȘCOLARE –SE POATE ȘI ONLINE!  

 
 PROF. CONSILIER ȘCOLAR: BAR ANDREEA 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: VESA ADINA 
 
 A devenit din ce în ce mai pregnantă dorința elevilor de a obține informații practice, în 

detrimentul informațiilor teoretice. Formarea unor abilități de viață, dezvoltarea unor competențe 
necesare în interacțiunile sociale pot duce la o mai bună adaptare în comunitate.  

 Prin intermediul activităților extrașcolare, elevii pot descoperi altfel conceptele pe care le 
învață în mediul formal pe care îl oferă școala. Trecerea de la teorie la practică prin intermediul 
activităților extracurriculare facilitează procesul instructiv-educativ prin consolidarea informațiilor 
oferite și implementarea lor într-un context nou.  

 ,,Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.” 
(https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-
institutionale-a-scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale) 

 Acestea oferă oportunități în vederea dezvoltării unor competențe care să îl provoace pe elev 
pentru a-și atinge anumite obiective care să îl antreneze și să îl inspire în activitatea lui educațională 
și socială. Activitățile realizate în cadrul formal al școlii sunt bineînțeles baza unei educații solide, 
însă nu putem lăsa ca acestea să rămână doar în cadrul unităților de învățământ. Oferirea unui mediu 
incitant de aplicare a ceea ce au dobândit pe parcursul orelor crește implicarea și dorința copiilor de 
a implementa în viața de zi cu zi ceea ce mediul școlar le oferă.  

 În calitate de cadre didactice, este indiscutabilă importanța pe care este necesar să o acordăm 
activităților extrașcolare. Scoaterea din cotidian sporește șansele elevului de a rămâne angajat în 
procesul de învățare. A vedea că se poate altfel, fără a sta neclintiți în bănci, cu gura închisă, scriind 
după dictare, ne aduce mai aproape de elevii noștri și ne oferă oportunitatea de a-i vedea cum se 
exprimă liber, în contexte favorabile dezvoltării lor pe toate planurile. Crearea unor căi de acces prin 
care să pună în practică teoria de la școală, îi provoacă pe aceștia să devină mai buni, să-și dorească 
să arate ceea ce știu și să coopereze pentru a avea reușite dar și pentru a se distra împreună.  

 Perioada de școală online ne-a luat prin surprindere pe toți, însă a fost și o oportunitate pentru 
noi, cadrele didactice, de a ne dezvolta, pe lângă competențele digitale, și creativitatea, pentru ca orele 
să fie atractive, ținând cont că ne-am mutat în mediul preferat al nativilor digitali. Multitudinea de 
resurse online și posibilitatea de a le folosi pe toate de acasă, din confortul casei, a putut fi o premisă 
favorabilă pentru ore cât se poate de interesante. Am putut face împreună turul galeriei prin muzee 
virtuale, să ascultăm concerte live, să avem alături invitați speciali din diferite colțuri ale țării, să 
învățăm împreună cum să facem quilling, origami, mărțișoare interesante, felicitări de ziua mamei și 
ornamente de Paște.  

 Activitățile pot fi adaptate pentru toate nivelele de vârstă și aplicații precum Prezi, Youtube, 
Canva, WordWall sunt o reală sursă de inspirație pentru noi toți. Putem realiza împreună filmulețe de 
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promovare a activității școlare și extrașcolare sau să îi provocăm pe copii să realizeze singuri sau 
alături de părinți sarcini distractive prin care să își dezvolte creativitatea și să își verifice cunoștințele.  

 Colaborarea tuturor pentru ca activitatea să continue indiferent de scenarii a reprezentat o 
oportunitate oferită copiilor noștri de a nu se opri din învățat, de a rămâne focusați pe faptul că școala 
de acasă e tot școală și putem să avem parte de ore distractive și de acasă, cu camerele pornite, multă 
voie bună și creativitate la cote maxime.  

  
Bibliografie:  
https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-

capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE 

 
PROF.VESA RODICA 

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 
 
 Pandemia a afectat activităţile extraşcolare pentru elevi.Profesorii trebuie să regândească toate 

activitățile în pandemie, astfel încât să se poată realiza. 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

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

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare.  

Activităţile extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile specifice educaţiei 
formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la maxim de 
valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc. 

Activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 
cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 
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Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

 Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 1.în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului 

şcolar) şi de către alte instituţii extraşcolare specializate (centre de creaţie a copiilor/ centre de 
creaţie tehnică, centre ale tinerilor turisti/scoli, cluburi sportive, scoli de muzică şi de arte pentru 
copii) 

 2. au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere 
de cunoştinţe şi sunt venite din nevoia ca şcolile să „asigure experienţe care să susţină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). 

 3.depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie – comunitate. 
Dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile 
extraşcolare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală – familie – comunitate: „sunt parte 
din instituţii extraşcolare şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi.” 

3. oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
tinerilor. 

Participarea la activităţi extraşcolare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe ei înşişi prin 
observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării la aceste activităţi.  

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN PERIOADA PANDEMIEI 

 
PROF. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,UNIREA” ȘTEI, JUD BIHOR 
 
Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi 

orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. În urma 
unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare şi extracurriculare 
au un nivel mai redus de agre- sivitate, lucru care este de dorit să fie luat în calcul de către elevi, 
părinţi şi cadre didactice şi nu în ultimul rând de forurile superioare, pentru diminuarea violenţei. 
Activităţile extraşcolare diverse la care au acces elevii, promovate de către mass-media, oferă cadru 
propice pentru consumul energetic şi eliberarea de tensiune acumulată. Şi de aici desprindem valenţa 
educativă – ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de 
cunoaştere şi îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi spirituale. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului – 
pregătirea copilului pentru viaţă. 

Turismul trece prim momente inimaginabile în ultima vreme și pentru încă un timp de acum 
încolo. Zboruri anulate, granițe închise, carantină și izolare. În aceste vremuri tulburi este bine să ne 
păstrăm calmul și optimismul, poate chiar să ne deconectăm puțin de la știrile cotidiene și desigur, 
chiar dacă #stamacasă, să călătorim! Vizite virtuale, ce-i drept! 

În calitate de consilier educativ, mi-as fi dorit ca activitățile extrașcolare din Săptămâna Altfel 
să se defășoare altfel, nu în mediul online.Am fost plăcut surpins de modul în care colegii mei au 
reușit să își adapteze activitățile la noile condiții impuse de pandemie și să își atingă obiectivele 
propuse. 

Vizitele la muzee, grădini zoologice și alte obiective turistice s-au transformat în vizite virtuale. 
Niciodată nu ne-am fi permis toată clasa să vizităm Metropolitan Museum of Art New York sau alte 
obiective turistice cum ar fi: British Museum Londra, Muzeul Luvru Paris, Galeriile Uffizi Florenta, 
Muzeul Pergamon Berlin, Muzeul Ermitaj, Sankt Petersburg, Muzeul Vaticanului, Palatul Versailles, 
Muzeul Reina Sofia Madrid, Palatul Dogilor Veneția. Este adevărat că o vizită reală nu se poate 
compara cu una virtuală dar este o vizită care ne stârnește dorința de a ajunge și fizic acolo. 

Vizitând virtual anumite obiective turistice am economisit bani și am și protejat natura în același 
timp, reducând poluarea mediului înconjurător 

 
Bibliografie: 
https://turismistoric.ro/ 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ÎN PANDEMIE 

SĂRBĂTORILE PASCALE 
 

PROF. VÎLCU ILEANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’’NICOLAE TITULESCU’’ CARACAL 

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

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

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 
În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

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

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

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

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

Fiecare dintre noi își aduce aminte cu drag de momentele din copilărie când, împreună cu 
părinții, mergeam la biserică în noaptea de Paște, ne adunam la masa de sărbătoare și ciocneam ouă 
roșii. Acum a venit rândul nostru să contribuim la formarea unor amintiri frumoase și calde pentru 
copii despre sărbătorile de Paști.  

„Avem multe tradiții pe care le-am învățat de la părinții noștri încă de când eram mici și acum 
încercăm să le transmitem copiilor. De obicei, vopsim ouăle în sâmbăta Paștelui și copiii se implică 
cu plăcere în acest proces. Bunicile coc cozonaci și păști, iar copiii decorează cozonacii. La sfințit 
coșul de Paște merg cei mai mari membri ai familiei. Dimineața, copiii se trezesc la ora 6:00 și ne 
spălăm cu un ou roșu si unul alb. Ultimul care s-a trezit ia bănuții de la fundul vasului. Ne așezăm la 
masă și neapărat ciocnim ouă roșii și gustăm bucatele sfințite. Apoi mergem în ospeție la bunei”. 

„Le povestim că este ziua când a înviat Iisus, de aceea spunem „Hristos a înviat!” în loc de 
„Bună ziua!”. Încercăm să le povestim copiilor cât mai multe lucruri despre sărbătorile de Paști. Matei 
cunoaște câte ceva de la grădiniță, iar Olivia este încă prea micuță ca să înțeleagă semnificația acestei 
sărbători. Cel mai mult, ea este fascinată de Iepurașul de Paști care le aduce cadouri copiilor”. 
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Exemple de activităţi extraşcolare de sărbători: 
• Ornamente pentru masa de Paște; 
• Flori în ouă – ornamente de Paște inedite; 
• Coșulețe de Paște – decorațiuni din materiale reciclabile; 
• Jocuri și activități: Vânătoarea de Ouă; jocuri cu ouăle de Paște; 
• Ghicitori, poezii de Paște; 
• Scrisoarea pentru Iepurașul de Paște; 
• Vizionare desene cu tematică . 
 
Bibliografie 
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în Învăţământul primar nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. VÎLE MIHAELA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN PROTOPOPESCU 

SLATINA-OLT 
 
Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față, ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. În activitățile online menirea 
profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Online-ul este un mijloc, 
nu un scop în sine. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă.  

Acestea nu pot substitui procesul de predare-învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul 
utilizează manualul și caietul, ci au rolul de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul 
sau în completarea celor învățate la clasă.  

Și pentru că luna martie a venit cu această provocare m-am gândit să realizez un proiect de 
activitate online despre primăvară.  

Astfel, odată ce subiectul a fost ales, mi-am concentrat atenția asupra realizării hărții 
proiectului, urmărind descoperirea unor aspecte importante ale anotimpului primăvara. Am realizat 
inventarul de probleme, pe urmă am elaborat harta proiectului, apoi am întocmit scrisoarea de intenție 
către părinți. Aceasta am transmis-o pe grupul de whatsapp al clasei. 

 
SCRISOARE DE INTENŢIE 
 
Dragi părinţi şi bunici,  
 
Aşteptarea îndelungată şi bucuria venirii primăverii cu vestitorii săi au trezit interesul copiilor 

dumneavoastră în a cunoaşte cât mai multe detalii despre schimbarile din natură ce vestesc sosirea 
acestui anotimp. În cadrul activităţilor online ce le vom desfăşura împreună cu copiii în următoarele 
trei zile vom discuta şi vom derula un proiect tematic cu titlul  

„ PRIMĂVARĂ DRAGĂ-BINE AI SOSIT!”. 
 Proiectul va cuprinde următoarele subteme: 
1. ”Mărțișoare, mărțișoare” 
2. „Ziua mamei”  
3. „Zile de primăvară” 
Ne-am bucura să fiţi alături de noi și de această dată pentru a satisface curiozitatea copiilor şi 

pentru a afla cât de multe lucruri au învăţat.  
Vă mulţumim! 
Prima activitate online a debutat cu vizionarea unui material ppt despre sibolul mărțișorului. 

Elevilor le-au fost adresate întrebări referitoare la acest eveniment. Ei s-au întrecut în răspunsuri. 
Fiecare povestea ce știa despre mărțișoare.  

Apoi le-am prezentat câteva mărțișoare realizate de alți copii (imagini cu mărțișoare realizate 
de copii de la seria trecută). 

Am hotărât să realizăm și noi această activitate practică. Le-am pus la dispoziție copiilor și 
părinților mai multe filmulețe cu idei interesante și materiale necesare pentru realizarea lor. Copiii au 
fost foarte bucuroși că au lucrat împreună cu părinții/bunicii și au aflat și văzut câte lucruri interesante 
putem obține dacă reciclăm diverse materiale/obiecte.Din mănuțele lor au ,,ieșit,, niște mărțișoare 
foarte drăguțe, pe care apoi le-au fotografiat și le-am postat atât pe grupul clasei cât și pe facebook. 

Ce-a de-a doua activitate online a debutat cu ascultarea melodiei “Lori si Beti”, al cărui text ne 
face cunoștință cu doua fetițe neastămparate, ale căror pozne ne sunt povestite de mama lor. Copiii 
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au fost rugați să cânte și ei, după care s-a purtat o scurtă discuție despre anotimpul în care se 
sărbătorește Ziua Mamei. 

Am jucat împreună jocul didactic :” Lanțul cuvintelor ”. În acest joc fiecare copil trebuia să 
spună câte un cuvânt prin care să își descrie mama. Cuvintele lor au ajuns la inimile mămicilor care 
au fost emoționate până la lacrimi. 

Activitatea s-a încheiat prin asculatrea povestii,,Cine este mama adevărată”. 
Ultima activitate online a debutat cu învățarea poeziei ,, Primăvara”, apoi prezentarea unei 

lecturi: ”O sămânță mi-a povestit... ” -lectură după imagini. Finalul activității online a constat în 
realizarea de către fiecare copil a unui afiș cu titlul :”Cum să fim buni cu tot ce ne-nconjoară? ” 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca și lecțiile de la școală. Atunci când mergem 
în parc, la locul de joacă, la film sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii și se 
simt în largul lor sunt mai plini de energie, mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot 
ce este nou, învață mult mai ușor, sunt mai liberi iar experiențele practice îi fac să înțeleagă mai 
repede noțiunile care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Aceste activități susținute online mi-au relevat faptul că și resursele digitale sunt utile în 
desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, părinte, cadru didactic. 
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MODALITATI DE REALIZARE A ACTIVITATILOR 

EXTRASCOLARE IN INVATATMANTUL ONLINE 
 

 PROF. INV. PRESCOLAR VINT MARIA 
 C.N. GIB MIHAESCU DRAGASANI, JUD. VALCEA  

 
 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

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

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca activitatole educative propriu-zise de la 
gradinita. Atunci când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în 
afara cadrului formal al gradinitei și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce 
este nou și învață mult mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai 
greu de înțeles. 

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

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor 
muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează copiii spre unele 
domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o 
serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de 
acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, 
excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se 
confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a 
excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile 
practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li 
se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea 
intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor 
importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, 
dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată 
să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. Concursurile pe diferite teme sunt, de 
asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să 
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demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze 
modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. 
Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va 
oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult 
mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. Activităţile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară 
trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea 
sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

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

 
 
 Bibliografie : 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87; 

 * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

 
 Surse on-line: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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PROIECT DE PARTENERIAT 

GRĂDINIŢĂ – FAMILIE „ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” 
 

PROF. VÎRTIC ANCA-IONELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „LIZUCA”, CLUJ-NAPOCA 

 
Grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, în afara familiei. Acestui 

mediu educaţional îi va reveni sarcina de a contribui responsabil la formarea personalităţii 
preşcolarului, de a-i deschide acestuia calea spre cunoaştere, spre a descoperi lumea înconjurătoare 
cu tot ce înseamnă ea. 

 Una dintre condiţiile fundamentale pentru realizarea optimă a procesului de învăţământ este 
asigurarea unui sistem unitar de cerinţe în educarea copilului. Acest sistem trebuie să fie respectat în 
egală măsură atât de grădiniţă cât şi de familie. 

Direct sau indirect, educatoarea conduce întreaga activitate a copilului, dar obiectivele 
educaţionale pe care grădiniţa şi le propune nu pot fi realizate în totalitate fără sprijinul susţinut al 
familiei. De aceea, educatoarea trebuie să menţină o legătură strânsă cu aceasta pentru a asigura acea 
continuitate de cerinţe atât de necesară în activitatea de învăţare şi instruire. 

 Colaborarea părinţi – educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copil. Dacă părinţii sunt implicaţi 
în programul educativ încă de la început, ei vor înţelege importanţa colaborării cu grădiniţa şi cu 
educatoarele şi îşi vor forma deprinderea de a se interesa şi a sprijini activitatea pe care copilul o 
desfăşoară aici. Aceştia trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi totodată, trebuie să li 
se ofere frecvent informaţii referitoare la copil.  

Ei trebuie să ştie care este scopul programului educativ la care participă copilul lor, care sunt 
obiectivele urmărite şi să fie la curent cu politicile educaţionale ale grădiniţei. Copiii pot avea 
dificultăţi de adaptare la noul mediu, dificultăţi de învăţare, de socializare sau emoţionale, iar cauzele 
acestor dificultăţi pot fi identificate de către educatoare cel mai uşor împreună cu părinţii. 

 Astfel, prin activităţile proiectului de parteneriat grădiniţă – familie, grădiniţa recunoaşte şi 
accentuează rolul părinţilor de primi educatori, încercând să-i determine să-şi ridice semne de 
întrebare privind propriile metode folosite în educaţia copilului. Îndrumările şi informaţiile pe care 
educatoarea le poate oferi părinţilor pot contribui, uneori substanţial, la o evoluţie bună a 
preşcolarului şi viitorului elev. 

SCOPUL PROIECTULUI: implicarea şi participarea activă a părinţilor în activităţile de la 
grupă şi în cele extracurriculare precum şi dobândirea de către aceştia a unor abilităţi de relaţionare 
cu copiii 

OBIECTIVE GENERALE : 
 determinarea cauzelor care au generat la copii efecte nedorite în plan comportamental şi 

ameliorarea acestora; 
 instrumentarea părinţilor cu noi strategii de relaţionare şi comunicare cu copiii lor; 
 dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor; 
 implicarea directă a părinţilor în ameliorarea bazei materiale a grupei şi în crearea unui 

ambient prietenos în sala de grupă.  
ETAPELE PROIECTULUI: 
 organizarea şedinţelor cu părinţii şi cu psihologul grădiniţei; 
 distribuirea materialelor de informare a parintilor şi a chestionarelor; 
 identificarea nevoilor de dezvoltare armonioasă şi educaţionale ale copiilor; 
 identificarea comportamentelor indezirabile la copii; 
 investigarea cauzelor care determină aceste comportamente;  
 organizarea întâlnirilor cu parinţii în vederea analizării cauzelor; 
 organizarea expoziţiilor tematice; 
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 desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
 schimbarea atitudinii parinţilor faţă de copii; 
 schimbarea comportamentului copiilor; 
 respectarea cerinţelor impuse de viata în microgrupul de copii; 
 schimbarea în sens pozitiv a relaţiei gradiniţă-familie; 
 implicarea mai activă a părinţilor în “viaţa grădiniţei”. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE REALIZATE IN 

PANDEMIE 
 

PROFESOR LIMBA ENGLEZA:VISAN RALUCA-ANTOANETA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 79, BUCURESTI 

 
Problematica educatiei dobandeste in societatea contemporana noi conotatii, date de 

schimbarile fara precedent din toate domeniile vietii sociale in contextual pandemiei actuale. 
Educatia extrascolara isi are locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor.Modelarea, 

formarea si educarea copilului implica timp si daruire. 
Oricat de importanta ar fi educatia curriculara, ea nu epuizeaza sfera influentelor formative 

exercitate extracurricular asupra copilului.Activitatile extrascolare vizeaza tocmai curriculumul 
extins, oferind copilului noi oportunitati si situatii de invatare. 

Fara a fi actiuni rigide, impuse, activitatile extrascolare ofera o mare libertate de constructie a 
invatarii.Copiii au nevoie de actiuni care sa le extinda lumea lor spirituala, sa le implineasca setea de 
cunoastere, descoperind, apreciind, formandu -si propriile pareri, atitudini, comportamente. 

Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitati sa-si cunoasca mai bine elevul, sa-l ajute 
sa se dezvolte, sa-l pregateasca pentru viata. 

Predand limba engleza de peste 20 de ani am constatat ca rolul meu nu se reduce doar la a 
transmite cunostinte, ci activitatile din timpul orelor pot influenta spiritul, capacitatea de a 
interactiona, de a-si exprima sentimente, de a se cunoaste. 

Conditionati de pandemie, serbarile, excursiile, vizitele, ale actiuni care presupuneau prezenta 
copiilor au fost imposibile.Constientizand rolul foarte important al acestor activitati extrascolare am 
incercat sa gasesc solutii alternative.Predarea limbii engleze mi-a oferit intotdeauna posibilitatea de 
a compara culturi, traditii. 

Un astfel de exemplu de activitate extrascolara in pandemie as dori sa -l prezint pe scurt:am 
realizat cu copiii mei, cu ocazia apropierii sarbatorii Pastelui un tur virtual al Ierusalimului, cu ghid 
in limba engleza.Elevii au fost foarte entuziasmati si s-au transpus in acele locuri.Impartiti apoi pe 
echipe in camera pe platforma zoom, copiii au facut un role -play, reporter-vizitator despre locurile 
vizitate. 

Activitatea s-a finalizat cu redactarea individuala de scrisori in limba engleza catre parinti, 
copiii facand un joc de imaginatie si transpunandu-se in vizita in Ierusalim. 

Reactiile copiilor dupa incheierea activitatii mi -au confirmat inca o data importanta socializarii, 
a schimbului de idei, a interactiunii, a exprimarii libere a opiniei, a dorintei copiilor de a evada din 
cotidianul nu foarte ofertant. 

Concluzionez subliniind inca o data rolul major al activitatilor extrascolare realizate in 
pandemie in pastrarea echilibrului emotional al copiilor, importanta acestora pentru a mentine o 
interactiune constanta intre elevi, o comunicare apoape normala, fara de care ne-am pierde calitatea 
de fiinte sociale. 

Si asa cum Maria Montessori spunea in ,,Descoperirea Copiilor’’: 
,,Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi.Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi vremea lor. 
Sa -i invatam sa se adapteze!’’ 
 
Bibliografie 
Lilia Cebanu-,,Managementul activitatilor extrascolare’’-Academia de Stiinte a Moldovei, 

Chisinau, 2015 
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 ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 
 PROF. INV. PRIMAR, VISALON MONICA – BEATRICE 
SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL”, FETESTI 

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

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

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

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de toate 
slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie 
de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.  

 Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice.La varsta prescolara, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens .Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile 
de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului 
inconjurator: curatarea parcului, , a mediului de joaca, ocrotirea unor animale . 

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

1210



cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

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

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

Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte 
educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 
picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul 
ca arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influenta pozitiva mai evident conturate. 

 Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

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

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

PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VISARINESCU NATALIA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN 

 
 Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest 
tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.  

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

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

 Ne confruntăm cu o perioadă dificilă a umanității. Rolul cadrului didactic este și mai important 
acum în viața copiilor. Activitățile extrașcolare realizate în timpul pandemiei au fost strâns legate de 
evenimentele importante de peste an. Astfel am realizat proiecte și activități legate de toamnă, de 
Crăciun, de Mihai Eminescu, Z.I.C.I., de Dragobete, de 1 și 8 Martie, de Ziua Pământului și a 
Păsărilor, etc. Pe lângă prezentarea materialelor la video proiector sau online, elevii au avut și ei 
aportul lor prin desene, machete, jucarea unor roluri, etc.  

 Chiar dacă nu am mai putut merge fizic la muzee, în excursii, am reușit, prin intermediul multor 
site-uri să navigăm virtual, nu doar prin țara noastră, ci în toată lumea. Am avut teme săptămânale și 
astfel se nășteau multe activități pe care copiii le îndrăgeau mult.  

 Un rol important, pentru reușita activităților, îl au și părinții. Părinții s-au implicat și ne-au 
sprijinit cu tot ce aveam nevoie, dacă era cazul. Copiii au fost recompensați și lăudați în urma fiecărei 
activități realizate. Am reușit să organizez chiar și o serbare de 8 Martie, moment încărcat emoțional 
și simțit profund de toți cei implicați. 
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 Se pot scrie multe despre activitățile extrașcolare, dar ce consider eu că este important este 
faptul că nu trebuie să renunțăm niciodată la ele, indiferent de ce perioadă dificilă traversăm. Impactul 
asupra elevului este mare și are un rol deosebit de important. Astfel, consider că și în pandemie putem 
să desfășurăm activități extrașcolare frumoase, trebuie doar să ne dorim acest lucru. 

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

învăţământ”, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar”, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE LA GRADINITA IN 

INVATAMANTUL ONLINE 
 

PROF. INV. PRESC. VISOIU MIOARA 
G.P.N. JOSENI, BERCA, JUD. BUZAU 

 
Activitățile extrașcolare joacă un rol important în formarea personalității si a anumitor 

competențe ale copiilor atât pentru succesul lor, cât și pentru o dezvoltare socială și personală 
armonioasă. 

Copiii indragesc acele activități în care pot să-și descopere pasiunile, talentele, dar și să-și 
dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul activitatilor scolare. 
Activităţile extracurriculare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a actului 
educaţional. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţămant şi îşi are locul şi 
rolul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gandirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor prescolarilor si elevilor, la organizarea timpului lor liber intr-
un mod plăcut. Aceste activitati, avand un caracter atractiv si relaxant, prescolarii si elevii participă 
într-o atmosferă placuta dar si relaxantă, cu multa dăruire şi însufleţire. Scopul acestor activităţi 
extracurriculare este de a dezvolta unele aptitudini, de a face elevii sa contribuie în proiecte cat mai 
variate şi bogate în conţinut, trecerea mai usoara în mediul şcolar, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini 
caracteriale. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii 
din toate domeniile de activitate: literare, muzicale, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a interpreta roluri, de a audia anumite piese muzicale. Activităţile extracurrriculare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual.  

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o schimbare majora a tuturor activitatilor, asadar si 
activitățile extracurriculare s-au mutat tot în online în acest timp. Acest format vine însa in ajutorul 
părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. Sunt anumite cursuri 
disponibile care urmăresc să mențină dezvoltarea elevilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens 
formatul digital și utilizarea acestuia în scop educational.  

Unora, aceste activităti extracurriculare și extrașcolare li se par de cele mai multe ori 
plictisitoare și stresante, insa daca ne inspiram dintr-o lista cu peste 10 idei de activități extrașcolare 
și extracurriculare pe care le poate realiza cu ajutorul online-ului, sigur gasim ceva care sa-i atraga si 
sa lucreze cu placere chiar si copii cu varste mai mari. Dupa cum stim cea mai mare parte a timpului 
in acest an scolar a fost online, insa chiar si asa am reusit cu succes sa dasfasor la grupă cate o 
activitate extrascolara, in fiecare luna. Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat, pot aminti: 
momente artistice desfăşurate cu diferite ocazii: Crăciun, finalizare de proiecte, desfăşurarea unor 
concursuri: Micii Olimpici, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi 
desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu 
scoala. 

 Ca o concluzie, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţile 
extrascolare cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi 
îi determină pe copii să participe cu placere. Scopul si menirea noastră este de a le starni curiozitatea 
acestora şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la 
clasa cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE 

ONLINE ÎN PANDEMIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR - VITEK – DAROCZI MÁRTA – MARGIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYULAFFY LÁSZLÓ”-CEHU SILVANIEI 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii în practică, ceea 
ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate. 

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

 Impunerea stării de urgență la mijlocul lunii martie a anului trecut a adus cu sine schimbări 
importante în rutina tuturor, copiii fiind la rândul lor afectați de limitările generate de noile 
circumstanțe. 

 Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format a venit în ajutorul părinților care au cautat să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 
În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

Aactivitățile educaționale au fost mutate în mediul online ce a constituit o provocare pentru toți 
cei implicați, elevi, profesori, părinți. 

 Copiilor le-a lipsit cu precădere posibilitatea de a-și întâlni prietenii și ieșirile la plimbare, în 
oraș, pe terenul de joc. Incertitudinea generată de situația fără precedent creată de pandemie a fost 
resimțită de mare parte dintre copii. 

 Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât școlarii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 În această perioadă am organizat diferite activități cultural-artistice extracurriculare online. 
Având clasa I, la absolvirea clasei am ținut ”Serbarea abecedarului” mai altfel ca până acum. Bobocii 
au învățat poeziile și povestea literelor, au înregistrat pe video, mi-au trimis mie și eu l-am ansamblat 
într-un program de neuitat, pe care l-au putut viziona cu toată familia. 

 Tradițiile de Crăciun și Sfintele Paști tot online au fost sărbătorite de colectivul nostru de elevi, 
participând și părinții, bunicii, toată familia la acest eveniment mai deosebit. 

 La ”Carnavalul primăverii”elevii s-au costumat în fel de fel de personaje, au participat și la o 
competiție, făcând astfel ca sfârșitul acestei acțiuni să fie unul mai deosebit. 

 Pe lângă aceste activități am avut și ateliere de creație, unde am organizat o expoziție online 
cu diferite lucrări efectuate de elevi. 

 Am organizat vizite la Muzee, Instituții Publice, Gtădini Botanice și Zoologice, care au fost 
tare îndrăgite de elevii mei. 

 Prin activități tehnico-științifice, ateliere de informatică, activități sportive, vizite în 
natură, vizionări, educație despre reciclare și jocuri distractive au demonstrat elevii că și online 
pot fi atractive aceste activități. 
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 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. 

 Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. 

 Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 
plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

 
Biblografie: 
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- D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 
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COLABORAREA FACTORILOR EDUCAȚIONALI 

- VECTOR ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

PROF. VITOREANU DANIELA- VIOLETA 
C.J.R.A.E / LICEUL NATIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

 
Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 

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

Însă, în aceată perioadă, toate acestea au fost afectate deoarece panica a pus stăpânire pe cei 
mici și cei mari deopotrivă. Învățământul a fost paralizat. Copiii au rămas izolați în case alături de cei 
dragi. Bucuria întreruperii activității școlare a durat însă puțin, copiii constatând că nici acasă nu sunt 
lipsiți de grija învățatului, ba mai mult, părintele exigent, din dorința de a-l ține ocupat pe copil îl 
sufocă cu o mulțime de activități care nu sunt totdeauna pliate pe dorințele copilului și pe posibilitățile 
reale ale acestuia.  

Este o experiență tristă pe care o trăim, fără a ne putea lupta cumva cu dușmanul necunoscut.  
Ce se întâmplă cu copiii noștri care abia dacă pot înțelege ceva din toată această nebunie creată 

de ceva nevăzut, nepalpabil, atât de distructiv și expansiv?! 
Copilul se bucură de clipele de joc pe care le împarte cu membrii familiei, dar este anxios când 

aceștia nu-i mai acordă atenția necesară. În această perioadă mulți părinți sunt nevoiți să lucreze de 
acasă, iar în unele familii chiar ambii părinți și astfel se limitează timpul petrecut cu copilul, deși 
părintele împarte același spațiu cu cel mic, care nu înțelege de ce el trbuie să fie pe locul doi în 
activitățile părintelui/ părinților. Aceștia, obosiți de insistențele nesfârșite ale copiilor, găsesc ca 
soluție salvatoare expunerea celor mici la tehnica virtuală, pe motiv că-i știu liniștiți atâta timp cât 
butonează tastele telefonului, ale computerului ori telecomanda televizorului. Ori, plictisiți de 
solicitările nesfârșite ale copiilor de a fi mereu în centrul atenției și afecțiunii acestora, mulți părinți 
își expun cu bună știință copiii, acestor tehnici moderne, uitând de limitarea timpului de expunere, 
motivând nevinovați :”Nu știu cum să-l mai distrez.” 

Pe lângă această expunere, părintele, pentru a asigura liniștea la domiciliu îl mai expune 
ecranelor televizoarelor sau telefoanelor, un număr nelimitat, bucuros și chiar mulțumit că are un 
copil ”cuminte și ascultător”. 

Ce se poate întâmpla cu copiii noștri în acest ritm? Pe lângă pericolele fictive din vizionările pe 
care copiii le adoră, există și un pericol real – anxietatea. Nu știm dacă este mai nociv virusul sau 
această epidemie de anxietate? Ce -i de făcut în această situație?!Ce putem face pentru a nu-i 
transforma pe micuți în roboți teleghidați și programați pentru o butonare agresivă?  

Copiii devin pe nesimțite triști, plictisiți și dependenți de aceste aparate care-i captivează. 
Pentru a nu face din copiii noștri clienți fideli ai cabinetelor de psihologie sau psihiatrie din cauza 
stresului, depresiei sau anxietății, este de preferat să nu-i ignorăm și să le oferim timp de calitate, ca 
fiind cel mai bun medicament pentru sufletul micuților noștri. 

Este important să lăsăm copiii să fie copii, iar noi să intrăm în jocul lor cu o ușoară stângăcie, 
pentru a face deliciul acestora. În această perioadă când suntem nevoiți să stăm în casă, pentru 
limitarea riscului pandemic, este un bun prilej să ne cunoaștem mai bine copilul, preferințele lui, 
sensibilitățile și să împărtășim bucuria de a fi laolaltă cu cei dragi, fiindcă nicio tehnologie nu poate 
înlocui magia de a fi fericiți împreună. 

Îndepărtarea limitărilor și ieșirea din obișnuit face să rămână o strânsă legătură între educat și 
educator, fără a simți presiunea timpului și a sarcinilor de lucru, iar ca bonus, prezența părintelui.  

Și iată cum dintr-o situație teribil de cumplită putem face un bine sănătății copilului și familiei 
totodată. 
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 Este momentul când putem lăsa copilul să-și asume riscuri, să urle, să sară în pat, să fie creativ 
cu obiectele din casă, într-un cuvânt să fie un copil fericit care să savureze vârsta copilăriei, alături și 
susținut de părinte. Acum părintele trebuie să-și aducă aminte cum a fost propria-i copilărie și totul 
se va derula mult mai acceptabil. Părintele să se abțină să critice copilul pentru absolut orice. Valoarea 
obiectelor stricate în timpul jocului prin casă este semnificativ mult mai mică față de câștigul 
emoțional al copilului. Părinții să fie convinși că lucrurile stricate se pot repara sau înlocui, dar sufletul 
copilului pedepsit poate purta cicatricile emoționale totdeauna. 

Pe grupul clasei am văzut, conform postărilor părinților, că activitățile agreate sunt pictura, 
colorarea, scrierea în caietele cu sarcini diferite de lucru, rezolvare de puzzeluri, audiere de povești, 
și săritul în trambulină, pentru cei care stau la curte. De asemenea, am observat că sunt părinți care 
postează aproape zilnic câte ceva din activitățile copiilor, așteptând feedback, iar alții nu au postat 
absolut nimic de la izolarea la domiciliu. Am observat că sunt unii părinți mai informați și mai 
inspirați în a organiza jocul copilului și am apreciat mulțumirea acestora pentru împărtășirea ideilor 
și extinderea posibilităților de antrenare ale copiilor în mediul familial, dar și recunoașterea influenței 
inspiraționale din partea altora. Am tot respectul și recunoștința față de astfel de parteneri 
educaționali!  

Am văzut cum unii copii au început să decupeze și să lipească siluete realizând tablouri de 
primăvară, să hrănească animăluțe de companie, să construiască scene din povești (căsuțele celor trei 
purceluși), iar unii să-și organizeze singuri jocul de rol. 

Orice activități/ jocuri au desfășurat copiii în această perioadă, singuri sau organizați și 
coordonați de părinți ori frați, a adus un plus în dezvoltarea intelectuală și senzorială a acestora. A 
fost antrenată și motricitatea, amplificând îndemânarea, răbdarea, creativitatea și puterea de 
concentrare. Implicarea cadrului didactic de la distanță a dus la impulsionarea motivației pentru lucru 
și a dorinței de a finaliza o activitate începută, pentru a primi aprecierea și felicitările acestuia, 
contribuind fără ezitare și la construirea respectului de sine. 

Prezența acestui virus, care a adus atâta panică în rândul omenirii, a adus și un lucru pozitiv: 
apropierea membrilor familiei și timpul de calitate petrecut alături de aceasta, iar pentru elevi pot 
spune că, statul acasă a fost un câștig, iar inconvenientul major a fost lipsa jocului în aer liber. 

Se poate spune chiar, parafrazându-l pe istoricul Maxime Tandonnet-”coronavirusul a fost o 
lecție de modestie pentru omul modern, convins fiind că poate fi stăpân pe natură și pe propriul 
destin”. 

Lumea noastră este extrem de fragilă și se poate prăbuși foarte ușor, făcându-ne prizonierii unor 
dezastre ireversibile, de aceea este imperios să înțelegem că iubirea și colaborarea umană ne fac mai 
puternici în fața provocărilor de orice fel, asemeni respectul și dragostea pentru natură să fie 
permanent în inimile noastre, lucruri și fapte pe care omul ar trebui să nu le uite niciodată. 

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

învăţământ, în învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Ed. Discipol, 2000 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR  

EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN PANDEMIE 
 

PROFESOR VLAD ALEXANDRU 
PALATUL COPIILOR CLUJ 

 
Având în vedere că profilul școlii în care activez ca și profesor este unul axat pe activități 

extrașcolare, am observat, în această perioadă de pandemie, o ușoară creștere a interesului pentru 
astfel de activități în cadrul unității noastre. Limitările impuse de lege, însă, au făcut ca elevii să treacă 
din formatul tradițional, față în față, în formatul online, astfel, o parte din copiii care au venit pentru 
a participa la aceste activități extrașcolare au renunțat, pe parcurs, puși în fața unor activități online, 
în continuarea programului online de la școala de care aparțin.  

De remarcat este faptul că deși la noi în unitate și în cadrul cercului de Film-TV, disciplina pe 
care eu o predau, a pierdut o parte din elevi din cauza trecerii succesive de la online la față în față, o 
mare parte din elevii nou veniți la cerc au rămas pe tot parcursul anului școlar, în ciuda faptului că 
orele, pentru mulți dintre ei, s-au desfășurat aproape exclusiv, de la început până la final, în format 
online. Astfel am observat că există un interes aparte pentru activitățile extrașcolare indiferent dacă 
acestea se desfășoară online sau față în față. Încercând să aflu un răspun concret la întrebarea ce îi 
motivează pe elevi să participe la aceste activități extrașcolare voluntare am realizat un sondaj printre 
elevii mei și am observat că majoritatea preferă aceste activități extrașcolare pentru că le oferă un alt 
fel de mediu de învățare, un mediu informal, în care ei se simt mai liberi și mai apreciați dacă nu sunt 
restrânși de programul și formatul clasic ale orelor din școală.  

Prin natura lor, activitățile extrașcolare presupun acest voluntariat în cadrul căruia elevul vine 
de bună voie și activează cu pasiune evoluția sa în dezvoltarea de noi competență este personalizată 
și adaptată fără un deadline clar. Altfel spus, elevii învață și se dezvoltă în ritmul lor, aceștia 
construiesc în jurul unei pasiuni, astfel, avem elevi care continuă activitatea în cadrul grupelor de 
începători mai mulți ani la rând sau elevi care avansează foarte repede în grupele de performanță, în 
funcție de interesul, pasiunea și seriozitatea cu care tratează activitatea. 

Întorcându-ne la importanța acestor activități, se remarcă pe parcursul studiului de caz, din 
cadrul cercului meu, dorința elevilor de a învăța lucruri noi, dar într-un cadru altfel, într-un cadru în 
care evoluția lor nu este măsurată cantitativ, prin numărul de note mari obținute, nu există un sistem 
de ierarhizare socială în cadrul grupurilor, tendința grupelor de elevi fiind una de colaborare 
armonioasă. Elevii venind cu drag și dor de câte ori avem ore cerând activități inclusiv pe perioada 
vacanțelor.  

În concluzie, consider că natura voluntară sau personalizarea în sine a acestor tipuri de activități 
provoacă elevii să-și descopere pasiunile și să continue drumul spre autocunoaștere, indiferent dacă 
aceste activități se desfășoară în format fizic sau online. Important este ca întreaga activitare să tindă 
spre idealul educațional astfel încât activitatea noastră extrașcolară să-și aducă aportul în construcția 
unei societăți armonioase.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

ÎNV. VLAD MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE ADAMEŞTEANU” 

 
 Datorită pandemiei, activităţile extraşcolare s-au mutat exclusiv on-line. Acest lucru ar putea 

fi considerat drept avantaj pentru părinţii care doresc să îşi ţină copiii implicaţi într-o învăţare 
continuă.  

 Activităţile extraşcolare desfăşurate on-line menţin dezvoltarea copiilor, cei mici descoperind 
formatul digital şi utilizarea acestuia în scop educativ. În general, aceste activităţi au un rol esential 
în formarea şi dezvoltarea personalităţii sau competenţelor unui copil pentru succesul acestuia, dar şi 
pentru dezvoltarea sa armonioasă. 

 În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 
pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 
școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le 
urmează. 

 Activităţile extraşcolare pot fi de mai multe feluri: tehnico-științifice, ateliere creative, turism 
virtual, cursuri și ateliere de gătit. 

Activități extracurriculare tehnico-științifice 
 Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare 

tehnico-științifice, potrivite și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de 
izolare locațiile fizice sunt închise, copiii continuă explorarea în online. Cunoștințele pe care le 
deprind prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire 
algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai 
deschişi și pregătiţi de provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

Ateliere creative de arte frumoase 
 Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
 Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, 
îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

 De aceea e important să-i oferim copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist.  

Activități extrașcolare de turism virtual 
 Copilul trebuie să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și 

despre alte civilizații din ziua de azi sau unele antice. Putem alege să vizităm în regim virtual o selecție 
impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online. 

 Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, exploram un muzeu nou 
sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă.  

Cursuri și ateliere de gătit 
 Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în 

timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ. 
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 Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 
învățarea în totalitate în mediul online. Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori 
ne vine în minte imaginea unui elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea 
pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați 
de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, copiii 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 
ai erei digitale. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE CU GRUPURI INCLUZIVE DE 

ELEVI ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE 
 

PROF. PSIHOPEDAGOG VLAD RALUCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF. NICOLAE, 

 BUCUREȘTI, ROMÂNIA 
 
În cele ce urmează vom descrie pe scurt tipurile de activități extracurriculare ce se pot organiza 

cu grupurile incluzive de elevi in contextul actual de pandemie. 
Deși jocurile și activitățile sunt foarte variate, ele urmăresc obiective diverse și specifice 

fiecărui domeniu, presupunând conținuturi adecvate acestor domenii. Totuși, obiectivele prioritare 
sunt: 

● participarea tuturor elevilor (includerea tuturor în activități);  
● oferirea de oportunități de inter-relaționare, de a face parte din diverse echipe, de a lega relații 

de prietenie; 
petrecerea împreună cu grupul clasei a unui timp liber de calitate, antrenant, stimulant atractiv 

și distractiv totodată, chiar și în contextul actual de pandemie; 
● dezvoltarea, în cadrul grupului de participanți, a unor atitudini favorabile incluziunii: 

toleranță, acceptarea diversității, empatie, altruism, colaborare, spirit de echipă și fairplay, prietenie, 
umanitate. 

Arta conduce la exprimarea creativității - libertate de exprimare a emoțiilor, gândurilor – ceea 
ce produce bunăstare psihologică, emoțională și socială.Acest tip de activitate extracurriculară poate 
îmbrăca diferite forme: desen, pictură, modelaj, olărit, sculptură, muzică, dans, literatură, fotografie, 
teatru etc. Prin intermediul acestor activități se realizează asimilarea principalelor elemente de limbaj 
plastic. Acestea ajută, de exemplu, copiii care întâmpină dificultăți de comunicare verbală să-și 
exprime trăirile, experiențele și atitudinile. În același timp, declanșează procese afective dintre cele 
mai variate și neașteptate, cu o gamă largă de manifestare. Prin artă obținem un efect de relaxare, de 
liniștire, exteriorizare și rezolvare a unor conflicte interioare. Scopul activităților nonformale ce au 
ca specific arta îl reprezintă dezvoltarea simțului estetic și împărtășirea cu ceilalți a nevoii de frumos 
în viața fiecăruia și desigur, valorificarea aptitudinilor și talentelor acestora. 

Activitățile extracurriculare de tip natură oferă copiilor posibilitatea să aibă oportunități 
multiple de interacțiune. Contactul direct cu natura aduce în prim plan procesul de auto-descoperire 
și auto-exprimare într-un mediu variat. Astfel de medii sunt bogate în stimuli proprioceptivi și 
senzoriali, medii în care elevi pot desfășura numeroase activități. 

Dezvoltarea industrială face ca satele să se schimbe în orașe, iar orașele în metropole. Natura 
se micșorează din ce în ce mai mult, iar ca urmare a industrializării apar reziduurile toxice. Acestea 
sunt nocive vieții omului, plantelor și animalelor. Aerul, apa și pământul sunt poluate, iar substanțele 
nocive pot pătrunde în toate organismele vii de pe Terra. Fiecare copil poate contribui la salvarea 
naturii, a mediului înconjurător. Plantarea de pomi este o acțiune ce sporește purificarea naturii. Elevii 
pot fi încurajați să aibă grijă de atât de plantele din casele și grădinile lor, cât și cele din mediul 
înconjurător. 

Activitățile extracurriculare de tip abilități de viață socială urmăresc integrarea copilului în 
mediul său social. Copilul trebuie să fie permanent încurajat să-și ajusteze comportamentul după 
cerințele mediului social.  

În ceea ce privește rolul de cetățean al copilului, cel mai important concept gravitează în jurul 
justiției, drepturilor, libertății, egalității, democrației, multiculturalismului. Dezvoltarea aptitudinilor 
personale și sociale, auto-determinarea și împuternicirea, devin esențiale pentru dezvoltarea unei 
personalități echilibrate, adaptată la mediu. 

Activitățile de viață cotidiană reprezintă o formă de activitate extrașcolară participativă, de 
stimulare și dezvoltare personală. 
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Activitățile de viață cotidiană cuprind o gamă variată de acțiuni necesare în vederea adaptării 
persoanei la mediul său de viață. Activitățile extracurriculare de viață cotidiană trebuie să includă 
acțiuni cum ar fi de exemplu: formarea de comportamente implicate în îngrijirea propriului corp și 
întreținerea spațiului de locuit, acțiuni de folosire a serviciilor din comunitate (mijloacele de transpot 
în comun, a telefonului, efectuarea de cumpărături, reguli de politețe în societate etc.). Prin 
intermediul activităților extracurriculare de viață cotidiană vom asigura cel mai mare grad de 
independență al elevilor, și, implicit, calitatea vieții se va îmbunătăți. 

Sportul urmărește dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea sănătății și dezvoltarea în 
condiții optime a personalității copilului. Prin intermediul sportului se formează și se dezvoltă 
deprinderile igienico-sanitare, priceperile și deprinderile mortice, precum și cultivarea unor calități 
fizice: forța, rezistența, viteza, precizia, coordonarea, o ținută frumoasă. 

 
Bibliografie: 
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Popovici, D.V. Dezvoltarea comunicării la copiii deficienţi mintal. Editura ProHumanitate, 

București, 2000; 
Popovici, D.V.Introducere în terapia ocupaţională. Editura ProHumanitate, București, 2000. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE REALIZATE ÎN 

PANDEMIE 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR: VLAD TEODORA LAURA 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” 

 FETEȘTI, JUD. IALOMIȚA 
 
 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele 
din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare 
sunt:activităţi cu întreaga clasă de elevi, activităţi realizate pe grupe de elevi, activităţi individualizate. 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi:activităţi cu caracter 
predominant informativ, activităţi cu caracter predominant formativ. 

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare sunt:activităţi 
de educaţie intelectuală, activităţi culturale, activităţi sportive, activități artistice, activități de educație 
morală. 

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

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii 
şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

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

1224



Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 
educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 
preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 
de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 
asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

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

 
Bibliografie:  
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002; 
4. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 
5. Negrilă Iulian, Marketing educational 
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ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

1 DECEMBRIE 2020 
 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU, TG-JIU 
 CLASA I C 

 CADRU DIDACTIC: PROF. ÎNV. PRIMAR, VLADU ANA NICOLETA 
 
 Prezentare activitate: 
 SCOPUL ACTIVITĂȚII:  
• Desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească Ziua Națională a României şi afirmarea 

copiilor prin limbajul universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică; 
 OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 
• Să colaboreze cu toţii la sărbătorirea Zilei Naționale a României  
• Să înțeleagă semnificația zilei de 1 Decembrie 
• Să deseneze steagul României 
• Să identifice elementele portului național. 
 DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 
1. Intonarea imnului ,,Deșteaptă-te române’’  
https://www.youtube.com/watch?v=Eb3Fedzb_w8  
2. Prezentare ,,Drag de România mea’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=yk2frPaQxr0&fbclid=IwAR3vidtCfNpLD9Sr-

itwXmsguUcAuJ0qlUNIm-iqG61dUPJsHxv5-8aiyEI  
3. Semnificaţia zilei de 1 Decembrie 
4. Realizarea unor desene 
5. Prezentarea portului național ,,Românaș și româncuțe’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=share... 
6. Cântec pentru copii ,, Portul românesc’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=vBbDFAD91Yo&ab_channel=TraLaLa-

Cantecesideseneanimatepentrucopii&fbclid=IwAR1olCCJ2kbGqQ-
3Iaa5uRqKdVO50HhYs18rCCCWu-yfsIuP42qvUR6gTaQ  

7. Incheierea activității ,,Nu uita că ești român’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=h0ZxN7bg7mA&fbclid=IwAR1Hop3oDSTEFX2WqdO-

iT1KvyTZu2TzcnbtCAENhBoJ1cP6RYcClMK75lQ 
 REZULTATELE ACTIVITĂȚII: 
• Copii fericiți! 
• Suntem mândri că suntem români! 
• Ne-am ,,îmbogățit’’! 
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR IN REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

EDUCATIVE 
 

 PROF. VLADUCU IONELA MARIA 
GRADINIŢA CU P.P. ELENA FARAGO, CRAIOVA 

 
Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil efect asupra învățării și dezvoltării copiilor. 

Un mediu familiar care încurajează învățarea, precum și implicarea parentală în activitățile școlare, 
sunt cruciale pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului. Jocul sau lectura 
împreună cu copiii în primii lor ani de viață, ajutorul acordat la teme sau discuția de acasă despre 
întâmplările de la școală, participarea la întâlnirile dintre părinți și profesori și alte activități școlare 
vor avea efecte pozitive asupra comportamentului și rezultatelor școlare. Consolidarea parteneriatelor 
familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din primii ani este, prin urmare, 
esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. 

Totuși, relația dintre școli, părinți și familii poate fi o provocare. Parteneriatul eficace între 
familie și școală trebuie să fie bazat pe respect reciproc. Părinții și familiile din toate mediile și 
nivelurile educaționale trebuie să se simtă bineveniți la școală și să fie considerați resurse pentru 
școală. Trebuie să recunoaştem că încă mai există părinţi care consideră că dacă există grădiniţă sau 
şcoală, lor nu le mai revine nici un rol în procesul educativ şi că responsabilitatea nu este nicidecum 
a lor. Acest dezinteres poate fi fatal în dezvoltarea personală a copilului, care vede că cea mai 
apropiată fiinţă, care este părintele, nu depune efortul aşteptat pentru buna lui dezvoltare intelectuală. 
Pe de altă parte, profesorul/ învățătorul/educatorul trebuie să fie interesat să știe cât mai multe despre 
situația pe care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia.  

Există astăzi diferite activităţi extraşcolare prin care părinţii să fie atraşi alături de şcoală, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
devenirea propriului copil. Cei care iau parte la activitățile extrașcolare sunt aceia care-şi manifestă 
interesul şi aprobarea față de educația oferită de școală. Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a 
unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările 
elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul 
părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor. Ca urmare a activităţilor derulate 
împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu-se utili, 
prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, şi se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități. Pentru creșterea implicării 
părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate constant următoarele exemple 
de bune practici: 

 - elaborarea de către școală a unor programe – numite programe de educare/implicare a 
părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să contribuie la creșterea 
implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; - obținerea unei implicări benevole a 
părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi benefică; - participarea părinților, alături de copil, 
la activitatea de învățare de acasă; 

 Cercetările arată că o abordare multidisciplinară, cu implicarea părinților, copiilor, cadrelor 
didactice și profesioniștilor este esențială pentru soluționarea problemelor comportamentale ale 
școlarilor. Mai mult ca oricând nicio parte nu mai trebuie să stea pasivă, ci să se activeze cât mai mult 
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şi cât mai interconectat cu alte persoane sau instituţii. Doar un parteneriat corect va aduce plus valoare 
în educaţia copiilor. 

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000;  
Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Bucureşti, Editura Discipol, 2000;  
D. Ionescu, R. Popescu, Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de competenţe 

cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012;  
Mihaela Jigău, Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală - Tema 6: 

"Elaborarea ofertei de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun- Resurse 
pentru lectură şi informare";  

Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – Suport de curs, Activităţile 
extraşcolare, Cluj-Napoca 2007 
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TRADIȚIONAL ȘI ONLINE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, VLĂDUȚĂ FLORICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TITULESCU” PLOIEȘTI 

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

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

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

De asemenea, activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor 
competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui 
educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru 
dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
Deşi activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele 
nu uzitează la maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi 
interpersonale, muncă în echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, 
deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Astfel, activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

În această perioadă, activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online, iar acest format 
poate implica elevii într-o învățare continuă.. Activitățile de acest gen urmăresc să mențină 
dezvoltarea copiilor, iar cei mici descoperă într-un ritm intens formatul digital și utilizarea acestuia 
în scop academic.  

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor 
anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 
socială armonioasă. În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere 
talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte abilitățile și competențele digitale pe care nu le pot deprinde 
în timpul școlii. 

Cunoaștem cu toții importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras 
un copil de prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie. Așadar, îi putem provoca pe cei mici să o folosească în 
mod sănătos și constructiv în activități extrașcolare care, cu siguranță, îi vor ajuta să dezvolte o 
gândire algoritmică și logică, dar și să devină mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

De exemplu, vizitele fizice la muzee și grădini zoologice s-au transformat acum în tururi 
virtuale care îi ajută pe copii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiesc, dar 
și despre alte civilizații din ziua de azi sau antice. Avantajul tururilor virtuale este că putem ”vizita” 
o selecție impresionantă de muzee internaționale care ”și-au deschis porțile” în această perioadă în 
online și pe care, probabil, nu am putea să le vedem fizic niciodată.  
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Un alt exemplu de activitate extracurriculară, desfășurată online cu elevii mei, dar îmbinată cu 
activități tradiționale, de creare de proiecte și portofolii, este activitatea dedicată Zilei Europei. Am 
folosit în acest sens platforma Educație Aplicată Online, care pune la dispoziția elevilor filmulețe și 
jocuri interactive sub denumirea ”Călător prin Europa”, dar și puzzle-uri cu aceeași tematică ( 
https://educatieaplicata.wixsite.com/mysite). De folos și foarte îndrăgite de copii sunt și quiz-urile 
care se pot crea la finalul ”călătoriei” prin țările europene. Independent apoi, elevii au creat 
miniproiecte, folosind desene și informații din materialele prezentate, pe care le-au prezentat și ei, pe 
rând, în clasa virtuală. 

Asemănător, am desfășurat activități dedicate Zilei Naționale a României, Zilei poetului 
național și universal, Mihai Eminescu etc. folosind aplicații, platforme și materiale audio-video 
diverse (mediul online fiind generos în acest sens), îmbinându-le și cu activități practice. 

Am inițiat și desfășurat activități în cadrul Proiectului Transfrontalier Educație Online-
”Ursulețul de pluș”, cu o școală din Republica Moldova, activități în cadrul cărora am interacționat 
și am făcut schimb de experiență cu copiii de acolo, ”martori” fiindu-ne și niște ursuleți de pluș pe 
care ni i-am dăruit reciproc și care au adus povești interesante, fiecare din țara sa. 

Activităţile extraşcolare, tradiționale sau online, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, competențele digitale, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

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

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

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* https://www.didactic.ro/materiale-didactice/descarcare/294752 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE  

 
INVATATOR: VLADUTESCU GEORGETA 

LICEUL TEHNOLOGIC BILTENI 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PESTEANA-JIU 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. În urma plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Exemple de activităţi extraşcolare  
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

 De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştințe punându-i in contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 
viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste 
faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. 

Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile 
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organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitatepentru valorificarea acestor activități. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot 

fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți 
elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a 

realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în 
care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă 
încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 
în mod constant într-un sens pozitiv. 

 
 
Bibliografie: 
1. Anghel, F., Educaţia pentru toţi în România, Editura Alternative, Bucureşti, 1998. 
2. Bîrzea, C., Reforma învăţămantului în România: condiţii şi perspective, Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Bucureşti, 1993. 
3. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
4. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
5. Pascu, Ştefan, Istoria învățământului din România, București, 1983. 
6.. www. adevărul.ro 
7.. www.elearning.ro 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

REALIZATE ÎN PANDEMIE. 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
PROF. VLAICU-NICULA CLAUDIA 

COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU”, PITEȘTI 
 
 Activitățile extrașcolare reprezintă, în 

general, o modalitate pentru elevi de a se 
exprima într-o formă creativă, dincolo de 
constrângerile curriculare. 

  
 Cu atât mai mult, în această perioadă de 

criză sanitară, au putut veni în sprijinul lor, 
oferindu-le posibilitatea de a se regăsi și de a 
da formă celor mai intime trăiri.  

  
 În calitate de profesor de limba și 

literatura română, am încurajat elevii să 
participe la concursurile de creație literar-
plastice, convinsă de faptul că această 
canalizare a energiilor este una pozitivă, 
constructivă. 

 

1234



 Așa cum se poate observa în creațiile 
atașate, individualitatea fiecăruia și-a găsit 
expresie, valorificând atât modalitățile clasice 
de realizare (desenul, creația poetică, asocierea 
celor două), precum și mijloace moderne 
(colajul, afișul, design digital). 

 Cu siguranță, a participa la astfel de 
activități constituie un stimul și o motivație. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Fiecare proiect realizat i-a adus pe elevi 

mai aproape de ei înșiși, i-a făcut să se 
descopere în altă ipostază, le-a sporit 
încrederea în forțele proprii și i-a ajutat să se 
detașeze de realitatea imediată, atât de dificilă 
în acest ultim an. 

 
 Activitățile extrașcolare, indiferent de 

formă și de denumire, își păstrează locul 
privilegiat printre demersurile școlare și se 
dovedesc utile, aspect în întregime confirmat 
de pasiunea pe care o deovedesc elevii în 
realizarea lor. 

1235



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR,  
VLĂŞCIANU NICOLETA 

COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 
 
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici 

îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină succesul școlar. Astfel misiunea 
cadrului didactic nu se poate realiza în condiții cât mai bune fără sprijinul părinților care devin 
parteneri în desfășurarea activităților educative . Realitatea pe care o trăim aduce totuși și beneficii 
pe măsură ce părinții devin conștienți că, fără o implicare activă, susținută și constantă nu vor putea 
să le asigure copiilor aceeași educație de care ei au beneficiat.Cadrului didactic îi revine sarcina de a 
consilia în permanență părinții care întâmpină dificultăți în a înțelege unde, cât și cum trebuie să 
intervină în toate activitățile desfășurate. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 
a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei 
doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Odată 
cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea 
primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

 Nu trebuiesc neglijate nici acele activități educative care produc atât de multă bucurie și vor 
rămâne imprimate mult timp în memoria copiilor. Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la 
activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, 
un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, 
basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice.  

 Pentru ca activitatea de învăţare să se desfășoare în condiții bune și în mediul online trebuie să 
găseşti acele strategii care să stimuleze interesul elevilor, să îi motiveze să participe activ la toate 
întâlnirile pregătite de către cadrele didactice implicate. 

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 
integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, 
cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și școală 
trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze 
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 
colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 
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 Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 
de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. Nu există proces 
educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de important să existe o 
comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, pentru același 
scop: binele copiilor.  

 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
2.Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera 

Internaţional, 1981.  
3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.  
4. Baran Pescaru A., Parteneriat ȋn educație familie-școalӑ-comunitate, Editura Aramis-

București, 2004;  
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN CONTEXTUL PANDEMIC 
 

PROFESOR VODĂ MARIA RALUCA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” TG-MUREȘ 

 
 Educația extracurriculară are un rol esențial în formarea personalității copiilor noștri și în 

pregătirea lor pentru adultul de mâine. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Sărbătorile de peste an 
sunt un prilej optim de a implica elevii în activități diverse. 

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

 În contextual pandemic, mediul online oferă o multitudine de resurse utile pentru creionarea 
unor activități antrenante pentru elevi, activități realizate în cadrul unor conferințe pe platforma 
Zoom. În calitate de profesor de limba engleză, dirigintă a clasei a V-a, am conceput proiectul 
transdisciplinar, axându-mă pe un studiu comparativ între obiceiurile pascale tradiționale românești 
și obiceiurile locuitorilor din spațiul anglo-saxon. Am pornit de la însemnătatea sărbătorilor pascale 
pentru noi, enumerând și o suită de tradiții specifice în diverse zone ale țări (ținutul postului pentru 
curățirea sufletului, pregătirea preparatelor tradiționale, partciparea la slujbele religioase etc). Am 
vizionat filmulețe cu specificul acestei sărbători atât la noi, în România, cât și în spațiul anglo-saxon, 
cărora le-au urmat dezbateri menite a sublinia diferențele dintre ele, sintetizând informația receptată.  

 Mai apoi elevii a avut loc și o formă de autoevaluare, sub formă de chestionar, a cunoștințelor 
dobândite prin intermediul platformei Quizziz. În cele ce au urmat, elevii au fost împărțiți în grupe de 
4- 5 elevi și au avut ca variate sarcini de lucru: elaborarea unui poster de promovare a tradițiilor 
românești, carte de vizită pentru atragerea turiștilor străini pentru a sărbători Paștele în România, 
realizarea unui proiect în vedere comparării tradițiilor celor două regiuni, respective realizarea unui 
clip video pentru prezentarea obiceiurilor celor două regiuni. Fiecare grupă și-a expus munca și elevii 
au votat și ierarhizat expunerile.  

Următoarele activități la care elevii au participat au fost de această dată practice. Elevii au avut 
de efectuat o muncă de cercetare, pentru a găsi cele mai interesante metode de vopsire a ouălor de 
paște. Metoda cea mai populară pe care am aplicat-o și noi în cadrul unei întâlniri online a fost tehnica 
vopsirii cu hârtie creponată. Elevii au pregătit materialele necesare și au obținut produse frumoase 
pentru coșul de paște. În cele din urmă, pentru că orice sărbătoare românească ne duce cu gândul la 
preparate culinare, am ales, împreună cu copiii pregătirea unui desert rece, salam de biscuiți. Elevilor 
le-a făcut o deosebită plăcere să participe la aceste activități extrașcolare și obiectivele stabilite inițial 
au fost dobândite.  

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
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liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. Cu toate 
acestea, activitățile extrașcolare pot pregăti elevii, într-o oarecare măsură, pentru adaptarea la mediul 
în care vor trăi ca adulți. „ Să nu îi educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va 
mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze. ”( Maria Montessori, „Descoperirea copilului”) 

 
 
Resurse: 
https://rolandia.eu/en/blog/romanian-culture-traditions/easter-in-romania-the-significance-

behind-one-of-romania-s-most-important-holidays 
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs 
https://www.youtube.com/watch?v=XIYxV17V2A0 
https://www.youtube.com/watch?v=ddrIeBbaXGQ 
https://quizizz.com/admin/quiz/5e8dda3699ed72001c0cce52/easter-in-uk 
https://quizizz.com/admin/quiz/5e8dda3699ed72001c0cce52/easter-in-uk 
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https://quizizz.com/admin/quiz/5e8dda3699ed72001c0cce52/easter-in-uk


 
PARTENERIATUL CU PĂRINȚII PENTRU REALIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
 

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR. AURELIA VOICU 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICEL CĂLĂRAȘI 

 
 Interesul pentru relaţia dintre familie şi scoală a fost generat, şi de situaţia contradictorie ce 

caracteriza marea majoritate a societăţilor contemporane: inegalităţile socio-economice dintre diferite 
categorii de populaţie se diminuaseră considerabil însă efectul asupra egalizării şaselor de acces şi 
succes în educaţie era minim.  

 Cele mai multe dintre schimbările de la nivelul sistemelor de învăţământ nu ar fi avut succes 
dacă nu ar fi fost însoţite de cele de la nivelul familiilor, în special în ceea ce priveşte imaginea asupra 
copilului. O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția 
față de serviciile educaționale. 

 Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 
între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din 
fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă.  

 Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să 
depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, 
şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în 
schimbare ale “clientilor”. Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane 
pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul 
dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul 
comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă 
tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea 
educaţiei formale.  

 Colaborarea Grădiniţă - familie se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în vedere 
că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care funcţionează acest parteneriat. 
Am conştientizat că prioritar în relaţia Grădiniţă - familie este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în 
calitate de partener constant şi autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze 
unor schimbări semnificative. 

Părinţii noştri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin modul de 
implicare a lor în toate activităţile desfăşurate în grădiniţă 

 În final, considerăm că prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul unităţii, am reuşit 
să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale (asigurarea şanselor în educaţie, transparenţă, 
dialog, comunicare, responsabilitate), iar prin asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relaţii, 
am contribuit substanțial la creșterea prestigiului grădiniței.  

 
Bibliografie: 
 “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.)  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI FAMILIE – GRĂDINIȚĂ ÎN 

VEDEREA INTEGRĂRII SOCIO-AFECTIVE A COPILULUI ÎN MEDIUL 
PREȘCOLAR 

 
PROF. VOICU CARMINA 

GRĂDINIȚA NR. 216, BUCUREȘTI 
 
Integrarea socio-afectivă a copilului în mediul preșcolar trebuie privită ca un proces care se 

realizează pe o perioadă de timp prin cooperarea tuturor părților implicate: copii, părinți și educatoare. 
Perioada de preșcolaritate se desfășoară între vârstele de 3 și 6 ani și înregistrează o evoluție 

semnificativă a capacităților fizice și psihice ale copilului. Aportul acestor ani la dezvoltarea generală 
a copilului cuprinde o serie de achiziții, după cum sunt prezentate și în literatura de specialitate: 
expansivitate motorie și senzorială, dezvoltarea autonomiei, fiind formate numeroase deprinderi de 
autoservire și de mânuire a obiectelor, dezvoltarea proceselor psihice complexe, îmbogățirea 
experiențelor de cunoaștere prin dezvoltarea curiozității și a dorinței de cunoaștere, formarea unei 
conștiințe morale primare și consolidarea bazelor personalității.  

În această perioadă puternic marcată de o evoluție socio-emoțională accelerată a copilului, 
grădinița ajută la lărgirea orizontului de cunoaștere al copilului, amplifică și diversifică relațiile 
sociale și contribuie la dezvoltarea psihică a copilului. 

Cu toate acestea, la începutul perioadei preșcolare, manifestările afective ale copilului pot fi, de 
multe ori, haotice, copilul trece rapid de la o stare sufletească la alta, râde și plânge în același timp. 
Prima zi de grădiniță poate fi un real succes, unii copii fiind receptivi, și reușesc să se adapteze cu 
ușurință, dar, de cele mai multe ori, pentru copii momentul despărțirii de părinți devine o adevărată 
dramă, ei având tendința de a reacționa negativ în fața acestei situații. De aceea, pentru a evita un 
eventual eșec, este necesară o pregătire psihologică premergătoare primei zile de grădiniță, prin care 
copilul să fie ajutat să intre în noul mediu ca individ independent. Făcând astfel, putem evita formarea 
unor traume sau fenomene de dezadaptare și retragere din relațiile sociale nou formate.  

Activități de parteneriat familie – grădiniță în vederea pregătirii adaptării copilului la 
grădiniță: 

 Stabilirea unor strategii și acțiuni de consiliere a părinților în cadrul unității de învățământ. 
În cadrul acestor consilieri, grădinița trebuie să ofere informații referitoare la multitudinea 
schimbărilor la care va fi supus copilul odată cu începerea grădiniței și să prezinte modalități de 
diminuare a impactului acestora.  

 Programarea unor vizite pentru copii și părinți cu scopul de a familiariza copiii cu noutățile 
mediului preșcolar. Intrând în contact direct cu noul mediu înainte de a fi lăsat la grădiniță, copilul va 
putea anticipa noile împrejurări cu care se va confrunta.  

 O modalitate deosebită de consolidare a parteneriatului familie – grădiniță constă în 
permiterea accesului părinților alături de copii în sala de grupă în primele zile de grădiniță. Prin acest 
tip de colaborare, copilului îi sunt respectate nevoile psihologice și i se permite o acomodare blândă. 

 Este imperativ ca părinții să nu lase eforturile de adaptare în totalitate în responsabilitatea 
educatoarei. Prin urmare, pentru a veni în întâmpinarea dificultăților legate de schimbările apărute în 
programul de viață odată cu începerea grădiniței, părintele poate aplica o serie de măsuri, modelând 
programul copilului în funcție de cel al grădiniței și diminuând cât mai mult diferențele. Cu câteva 
săptămâni înainte de a intra în noul mediu, va decala treptat ora de trezire a copilului astfel încât să 
coincidă cu ora la care se va trezi pentru grădiniță. La fel se va proceda și cu programul de somn de 
la prânz, programul meselor/gustărilor. Ajustând astfel programul, îi va asigura copilului odihna 
necesară și îl va ajuta să facă față solicitărilor fizice, emoționale și intelectuale la care va fi supus în 
primele zile.  
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 În vederea unei mai bune integrări, părinții trebuie să formeze anumite priceperi și deprinderi 
de bază pentru a asigura copilului un nivel minim de autonomie. Odată formate, deprinderile vor spori 
încrederea copilului în forțele proprii, îi vor oferi o independență specifică și vor facilita participarea 
sa la activitățile din grădiniță. 

 Dezvoltarea vorbirii și încurajarea comunicării cu ceilalți, o condiție foarte importantă în 
asigurarea integrării copiilor în grupul nou de copii, trebuie să fie considerată un obiectiv prioritar, 
atât în cadrul familiei, cât și în cadrul unității de învățământ. 

 Procesul de adaptare a copilului la grădiniță este un proces continuu a cărui importanță nu 
trebuie trecută cu vederea și trebuie puternic susținut de familie și cadre didactice. Prin cooperarea 
acestora, grădinița va putea crea un mediu în care copilul să trăiască emoții pozitive, mediu care să 
încurajeze manifestarea de atitudini sociale și dezvoltarea multilaterală a preșcolarului. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
• Tipa, E., (2007). Gestionarea situațiilor de criză în socializarea copilului preșcolar. Revista 

Învățământul Preșcolar, 82-86; 
• Voiculescu, E., (2005). Intercunoașterea și socializarea preșcolarilor pe parcursul 

grădiniței. Revista Învățământul Preșcolar, 46-49; 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE  

- INTRE ONLINE SI TRADITIONAL 
 

 PROF. VOICU MARINA - GRADINITA NR. 2 MAGURELE- ILFOV 
 PROF. ANGHEL LENUTA - GRADINIŢA NR. 2 MĂGURELE- ILFOV  

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

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

 Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” Oricât ar fi de importantă 
educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa 
capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo 
de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global 
de învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului 
de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (life-long learning) 
sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să 
contravină educaţiei de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai 
eficientă.Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi cât şi pentru copii. 
Copiii sunt atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a 
resurselor educaționale putând astfel învăţa şi distra în acelaşi timp.În contextul unor schimbări 
majore la nivelul comunității, al globalizării, dar și al pieţei forţei de muncă, educaţia de bună calitate 
este o premisă a devenirii personale, dar și al progresului societății. Reașezarea societății pe valori, 
dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, presupune implicarea 
tuturor factorilor sociali:elevi, cadre didactice, parteneri educaţionali, părinţi, societate civilă, media 
şi comunitate. Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se acum diferit, a necesitat o 
adaptare la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se exclusiv online a fost 
oarecum modelată. Dacă la clasă în activitatea de învățare intervenea un filmuleț educativ, un material 
PPT, o poveste de la care porneam pentru a învăța, pentru a desfășura o activitate extrașcolară care 
se îmbina de cele mai multe ori cu o ieșire în natură, în noua ipostază am desfășurat fiecare lecție ,,de 
la distanță”. Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite 
online în muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor 
prezentate. Desigur, toate materialele i-au încântat și au participat de fiecare dată cu dorința de a 
prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent încurajați 
de mine și recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și satisfacția că au 
înțeles foarte bine materialul vizionat. Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru 
activitatea mea didactică în această perioadă. Am regândit activitățile didactice, astfel încât, 
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proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile 
cu programul și nevoile copiilor. Cu siguranță este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor 
activități de învățare în mediul online. 

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

 
Bibliografie:  
Virgiliu Gheorghe, Nicoleta Criveanu, Andrei Drăgulinescu „Efectele micului ecran asupra 

minții copilului”- Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului, București, Editura Prodomos, 
2007, 1 prof. Univ. dr. Ilie Bădescu, 2007, Coperta spate 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 

PROF. VOINEAG MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU 

 
 O activitate extracurriculară include orice activitate făcută în afara școlii, care include un 

angajament constant de timp și un anumit nivel de organizare. Dezvoltarea de experiențe extrașcolare 
care să fie adaptabile și accesibile unui mediu de învățare online reprezintă o provocare pentru orice 
profesor.Totuși, există atât de multe opțiuni pe care le pot face elevii, încât ar fi imposibil să le 
abordăm pe toate aici. Astfel, câteva exemple ar putea conta în: 

- organizarea unui turneu de dezbateri online cu o altă școală sau cu diferiți specialiști; 
- activități de voluntariat prin oferea de servicii de îndrumare online, unde elevul își poate oferi 

expertiza și timpul pentru a ajuta elevii care ar putea avea dificultăți; 
- schimb de scrisori adresate unor elevi din alte școli, pentru încurajare și pentru a promova 

sănătatea mintală pozitivă; 
- cluburi virtuale de artă; 
- cursuri online pentru a explora diverse interese; 
- participarea la concursuri virtuale, unde elevul își poate hrăni spiritul competitiv; 
 Pentru activitățile sportive s-ar putea să nu existe un înlocuitor perfect, deoarece multe sporturi 

sunt dependente de a avea o echipă. Totuși se poate forma un grup de antrenament cu prietenii. Acest 
lucru poate simula o senzație de muncă în echipă, chiar dacă lucrează separat. Elevii primesc în 
continuare responsabilitate și șansa de a depune eforturi către obiective în mod colectiv. 

 În schimb, ne vom concentra și asupra beneficiilor din spatele activităților extracurriculare în 
general, sau „de ce” din spatele nevoii noastre de a participa. Mulți cred că, angajându-se în activități 
extrașcolare, notele lor vor începe să sufere. Contrar acestei idei, multe studii arată că elevii care 
participă la activități extracurriculare tind să se descurce mai bine la școală. A-ți umple timpul cu 
lucruri de care te bucuri îmbunătățește, de fapt, funcția creierului și te face să fii mai pasionat de 
învățare. Astfel, elevii învață să creeze un sistem de gestionare a timpului pentru ei înșiși cu ajutorul 
profesorilor, activitatea extracurriculară online având o flexibilitate structurată.  

 Programele extrașcolare oferă elevilor, mai degrabă posibilitatea de a aplica ceea ce învață în 
situații de zi cu zi, comparativ cu activitățile din clasă. Totodată, profesorii pot oferi mai mult sprijin 
pentru stilul de învățare al elevului, suport individual. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții este socializarea. Deoarece este un proces pe 
tot parcursul vieții, fiecare interacțiune pe care o avem din copilărie până la maturitate ne modelează 
personalitatea și modul în care ne adaptăm și răspundem la situațiile sociale din societate. Activitățile 
extracurriculare oferă o oportunitate excelentă elevilor de a-și extinde cercul social și de a-și face noi 
prieteni. De asemenea, oferă un mediu mai relaxat în care elevii sunt capabili să învețe din eșec, prin 
depășirea acestuia, ceea ce conduce la creșterea încrederii în sine.  

 Concluzionând putem spune că programele extrașcolare vor avea o influență pozitivă asupra 
experienței de învățare, atât acum, cât și în viitor și vor îmbunătăți atitudinea elevului față de sine și 
de ceilalți. Crește motivația pentru învățare, elevul își mărește optimismul, cercul său social va crește, 
iar abilitățile pe care le va dezvolta elevul, îi vor afecta pozitiv viitorul. 

 Pandemia se va sfârși în cele din urmă, iar viața va reveni la normal. Ceea ce alegem să facem 
în timpul acestei pandemii va avea efecte personale mai lungi decât COVID-19 în sine. 
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 ”FAMILIA ÎN GRĂDINIȚA MEA” 

 
 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GIROC 

 VOLINTIRU OFELIA RODICA 
 
 A fi părinte a fost, este și va rămâne cea mai dificilă și solicitantă ”meserie”, dar, în același 

timp, și cea mai spectaculoasă, plină de bucurii și împliniri. Părinții au rolul primordial în creșterea 
copilului, asigurând nu numai resursele financiare, cât mai ales climatul familial afectiv și moral 
corespunzător dezvoltării normale și armonioase a copilului. Ei sunt primii și cei mai importanți 
profesori ai copilului, cu influența cea mai mare asupra formării și educării acestuia. Odată cu intrarea 
în grădiniță, copilulul beneficiază de doi poli de educație, de învățare și de dezvoltare: grădinița și 
familia. Grădinița răspunde nevoii de socializare a copilului, fiind în același timp spațiu de intrare în 
contact cu co-vârstnici (copiii), dar și cu adulți, univers al învățării unei corecte relaționări cu oamenii 
care nu aparțin familiei. Mai mult este integrat într-un proces conștient, organizat, progresiv, continuu 
– acela al educației formale, instituționalizate. Părinții trebuie să fie convinși că aici nimic nu se face 
la întâmplare, că fiecare moment/activitate are rol precis, că până și ”banalul” joc liber al copiilor 
face parte din educație, că e o necesitate pentru aceștia, dar și un moment care oferă cadrelor didactice 
informații prețioase despre ei. În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori 
trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare, în asigurarea 
celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care țin de 
distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în 
contact copiii. Trebuie să fim conștienți că implicându-i activ în cadrul activităților vom reuși să îi 
facem pe părinți să aibă încă de la început o atitudine pozitivă față de grădiniță și îi vom determina 
să interacționeze mai bine cu copilul, iar copiii se vor adapta mai ușor la grădiniță. 

 Pentru că trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări, grădinița poate trece 
online în orice moment, noi cadrele trebuie să susținem copiii în dezvoltarea lor educațională, afectată 
de pandemie dar trebuie să îndrumăm și părinții în realizarea activităților educative pentru a gestiona 
cu bine perioada. De asemenea, părinții pot desfășura o activitate la grupă sau online. Copiii vor fi 
impresionați că un părinte își schimbă rolul, vor fi mândri să-și vadă mama sau tatăl într-o activitate 
la grădiniță.  

 Așadar, pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de 
comunicație și acțiuni ale familiei cu grădinița, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, 
emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții.  

 
 
Bibliografie: 
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti  
Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti  
Popescu; Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară”, Didactica" E.D.P., Bucureşti 
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI 

TRADIȚIONAL 
 

 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR VOLOC JENI FLORIANA 
 GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 14 TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA 

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

vor fi mari și nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

 În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative despre ziua igienei orale, pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic 
îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul 
pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

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

 În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta 
roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria 
lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi 
intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

 În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  

 În învăţământul traditional aceste activități extrașcolare se desfășoară foarte simplu, putând 
interacționa cu persoanele cu care au de realizat o activitate. 

 Aceste activități: 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- se organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă, contribuind la optimizarea procesului de 

învăţământ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 În online lucrurile se complică si trebuie găsite soluții și propuneri din partea educatoarelor 

privind resursele educaționale online adecvate, platforme accesibile, aplicații potrivite pentru vrearea 
de resurse la nivel preșcolar. Activitățile online vor fi desfășurate atât sincron pe Zoom, cât și 
asincron, transmițând activitățile recomandate pe grupuri închise (Whatsapp, ClassDojo), precum și 
filmulețele și fotografiile realizate în scop de diseminare. 

 Informam permanent părinţii despre evoluţia pandemiei, intențiile viitoare ale grădiniței, studii 
și articole științifice care să le aducă siguranță sau o stare de confort psihic. 
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 De asemenea, realizam filmulețe scurte cu lucrările copiilor folosind imaginile transmise de 
către părinți și am creat chiar și un fișier pentru consilierea părinților unde am publicat diverse 
materiale interesante despre activitățile extrașcolare pe care le vom desfășura. 

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

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

 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VAD 

PROF. ÎNV. PREŞC. VULTUR SORINA IOANA 
 
 Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-

o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de 
schimbări și discontinuități. 

În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar 
genera cel mai bine învățarea. Fiecare participant la un curs poate, și ar trebui să fie și profesor și 
elev. Profesia trece de la a fi unica sursă de cunoștințe, la a fi un ghid și un model de rol. Profesorul 
modelează discuțiile și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivele de învățare ale 
clasei. 

 Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție 
prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să 
respecte trăsăturile beneficiarilor. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru preșcolari și școlarii mici. Participarea frecventă 
la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze 
un program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală, își formează o 
mulțime de deprinderi, deprinderi de comunicare, ascultare, deprinderi de viață independentă, 
deprinderi de muncă, deprinderi de stil de viață sănătoasă, etc. 

Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept de învățare online este un 
tip de învățare la distanță. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, foarte multe 
persoane resping astfel de metode, în mare parte datorită situației financiare și a faptului că nu se 
respectă dreptul liber la educație, un drept condiționat de accesul la electricitate, accesul la device-
uri, accesul la internet, etc. În același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, 
formarea tradițională se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. 
Există întotdeauna doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, 
în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată, însă în situația unei pandemii, situație 
pe care o trăim acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația on line este cea mai potrivită, însă 
inaccesibilă tuturor. 

Pentru copiii de grădiniță, precum și pentru clasele pregătitoare și clasa I, este foarte dificil să 
pornești în procesul de învățare on line, care este condiționat total de disponibilitatea unui adult care 
să ajute copilul atât în mânuirea mijloacelor tehnice, cât în colectarea materialelor de lucru, și apoi 
grădinița înseamnă socializare, interactiunea copiilor, activități în grup, activități în echipă, formarea 
unor deprinderi, deprinderi care se formează în activitățile din grădiniță și nu în fața unui ecran. 

 Se știe că educatoarele au fost dintotdeauna tot mai ingenioase. Și în această situație se 
găsesc tot felul de activități, care să nu îi pună în dificultate pe părinții sau pe bunicii cu care 
stau și prin colaborare să se atingă măcar o parte din obiectivele propuse, și apoi odată ușurată 
situația pandemiei, cu ajutorul lui Dumnezeu să se revină la normal și să ne regăsim sănătoși și 
să spunem ,,Prezent!" la strigarea catalogului în sala de grupă. 

Învățarea în clasa îi ajută pe preşcolari și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru 
permite profesorilor să cunoască preşcolarul și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, 
să acționeze ca mentori și să ghideze preșcolarul/copilul în atingerea obiectivelor propuse. 

 Într-o clasă tradițională, preşcolarii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și 
clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

 De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între cursanți 
si profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 
se poate întâmpla cu îndrumarea online. În cele din urma, interacțiunile cu profesorii buni contribuie 
la motivația preşcolarilor de a obține rezultate bune. 
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 Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi 
arta culinară mai mult ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare.  

 Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple în cadrul activități extrașcolare 
care implică lecții de nutriție, desfăşurăm ateliere de gătit unde nu doar că vor afla cum se pregătește 
mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot 
parcursul vieții.  

 Prin gătit și lecții de nutriție, preşcolarul învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai 
bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur 
mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 
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DAR PENTRU ȚARA MEA, ROMÂNIA !  

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, ZAHARIA ALINA-GABRIELA  

ȘC. GIMN. ”CĂPITAN AV. M.T. BĂDULESCU”, BUZĂU  
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

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

 Educaţia extracurrriculară urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de 
a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu viaţa. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

 În ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-19, 
ne-am putut da seama cât de importante sunt activitățile extrașcolare, nu doar pentru elevi, ci și pentru 
noi, cadrele didactice. Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le 
ofere prilejul să interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma 
convingeri de viață, a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

 Așadar nu am renunțat întru totul la aceste activități atît de plăcute pentru elevi și ne-am 
străduit să marcăm online fiecare moment important.  

 Una dintre activitățile de suflet, desfășurată în perioada învățării online a fost cea intitulată 
,,Dar pentru țara mea, România!”, o șezătoare. Șezătoarea face parte din tradiția românească din 
mediul rural, când toți se adunau în casa gazdei, în serile de iarnă, în timp ce lucrau, se întindeau la 
povești, cântau, spuneau glume, snoave, proverbe și ghicitori.  

 Șezătoarea a debutat cu prezentarea unui scurt film referitor la înfăptuirea unirii românilor, 
începând cu Unirea din 1600 realizată de Mihai Viteazul, Mica Unire – Unirea Principatelor Române 
din 1859 și apoi Marea Unire din 1918. Discuțiile care au urmat filmului prezentat, au fost completate 
cu materiale realizate de elevi pe această temă.  

 Șezătoarea a continuat cu un nou film ,,Ce înseamnă România pentru români?”. Dezbaterile 
care au urmat și materialele pregătite de elevi au scos în evidență importanța fiecărui element ce ține 
de identitatea națională: imnul, drapelul, limba, portul popular .  

 A fost intonat imnul național, ocazie cu care a fost prezentat și autorul acestuia, Andrei 
Mureșan. 

 Șezătoarea a continuat cu discuții referitoare la însemnătatea tradițiilor, obiceiurilor și mai ales 
a costumului popular. În lucrările realizate de către elevi pe linguri de lemn se regăsesc stilizate 
costume populare purtate de țărani în Hora Unirii.  

 În finalul activității, elevii au recitat poezii, au cântat, au transmis mesaje tuturor românilor de 
Ziua Națională și au întins o Horă a Unirii online, folosinu-se și de păpușile îmbrăcate în costume 
populare.  

 Românaşii şi româncuțele, au participat activ la toate părțile activității, aducându-şi aportul, 
fiecare cum a putut. Atât jocurile, unde se testau cunostințele despre Unire şi despre tot ceea ce 
înseamnă România pentru români (tradiție, obiceiuri, …), cât şi poeziile recitate, precum şi intonarea 
Imnului Național, ba chiar Hora Unirii, hora românaşilor de la sfârşit, i-au antrenat, activitatea fiind 
o reuşită din toate punctele de vedere.  

 Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers de adaptare, de continuă schimbare, 
așadar să încercăm să punem accent pe acestea, indiferent de impedimentele cu care ne confruntăm . 
Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
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interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, 
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. 

 Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin activități ce nu implică doar 
învățarea formală, clasică ne-a lipsit atât nouă, educatorilor, dar mai ales elevilor, care reușeau prin 
intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca profesor. Experiența era inedită 
și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să pătrundem dincolo de formalitățile 
obișnuite ale relației profesor-elev. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ  
 

 ,,CU PAŞI MICI DE LA GRǍDINIŢǍ 
 SPRE ŞCOALǍ” 

PROFESOR ZAHARIA CARMEN 
 GRǍDINIŢA CU P.P. NR.2 FOCŞANI 

 
 
 
 ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 COORDONATORI PROIECT: ……  
  
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENT 
  
Copilul este un mic univers, iar creşterea şi devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung şi 

sinuos, plin de urcuşuri şi coborȃşuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, ȋn toate 
aspectele ei. Pasul către şcolaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice 
specifice adaptării şcolare, iar acest lucru imprimă o direcţie generală a întregii perioade pe care 
copilul o va petrece în şcoală. Frecventarea grădiniţei de către copil alături de crearea unei imagini 
pozitive a şcolii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în şcoală. 
Copilul trebuie învăţat că şcoala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de 
îngrădire a activităţilor libere din cadrul grădiniţei ci reprezintă o continuare absolut normală a 
activităţii copilului, care este în continuă evoluţie, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe 
decât cele din grădiniţă. Pentru a înlesni cu mai multă uşurinţă adaptarea optimă a copilului în şcoală, 
se doreşte să se menţină o strânsă legătură între şcoală şi grădiniţă, două instituţii asemănătoare şi 
deosebite, în acelaşi timp, scop operaţionalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi 
de experienţă, ce pun preşcolarii în legătură directă atât cu şcolarii cât mai ales cu învăţătorul.  

SCOPUL PROIECTULUI 
Familiarizarea preşcolarilor cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul clasei de elevi, în 

vederea integrӑrii cu succes ȋn viaṭa de şcolar. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Antrenarea preşcolarilor şi a şcolarilor în desfăşurarea unor activităţi comune. 
 Asimilarea de către preşcolari a unor reguli de conduită individuală şi colectivă. 
 Stimularea creativităţii şi iniţiativei copiilor prin activităţile practice desfăşurate. 
 Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată. 
 Conştientizarea rolului noului adult – învăţătorul. 
 Dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă. 
 Dezvoltarea unor emoţii şi sentimente pozitive ce pot favoriza activităţile de învăţare 

viitoare. 
GRUP ŢINTĂ 

 Preşcolarii grupei mari ....... 
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 Elevii clasei pregӑtitoare ....... 
RESURSE UMANE: preşcolarii grupei mari, elevii clasei pregӑtitoare, cadrele didactice, 

părinţii copiilor. 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE: baza didactică a celor două unităţi şi 

contribuţia părinţilor. 
 MODALITĂŢI DE REALIZARE 

 Expoziţii comune 
 Activităţi comune 
 Vizită la ........ 

 REZULTATE AŞTEPTATE 
 Promovarea schimbului de experienţă. 
 Facilitarea integrării preşcolarilor în clasa pregătitoare. 
 Promovarea rapoartelor de colaborare. 
 Stabilirea unor relaţii de prietenie între copiii celor două unităţi de învăţământ. 

 EVALUAREA PROIECTULUI 
 Expoziţii cu lucrări realizate de copii. 
 Realizarea unui album foto în care să se prezinte momente din activităţile realizate în vederea 

atingerii obiectivelor propuse. 
 Observarea sistematicӑ a copiilor. 
 Discuṭii cu partenerii de proiect care au contribuit la activitӑṭile desfӑşurate. 

 DISEMINAREA PROIECTULUI: Expunere în cadrul Cercurilor pedagogice, prezentarea 
activităţilor proiectului în mass-media locală, articole în Revista Grădiniţei ........., expoziṭii cu 
materialele rezultate ȋn urma desfӑşurӑrii activitӑṭilor prevӑzute ȋn proiect. 

 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. Crt. Denumirea şi conţinutul 
activităţii 

Locul 
desfăşurării 

Participanţi  Termen  

1.  Cu paşi mici spre şcoalӑ – 
discuţii libere cu preşcolarii şi 
şcolarii despre activităţile 
proiectului 

Grădiniţa ..., 
Şcoala 
Gimnazială 
........ 

Cadre didactice,  
preşcolari, şcolari  

20 mai 

2.  Ziua prieteniei – discuţii 
libere între preşcolari şi 
şcolari (online pe platforma 
Meet) 

Grădiniţa ......, 
Şcoala 
Gimnazială ...... 

Cadre didactice,  
preşcolari,  
şcolari 
părinţi 

27 mai 

3.  Ȋnvӑṭӑm sӑ dӑruim - atelier 
de creaţie, confecţionarea de 
către preşcolari a unor daruri 
pentru şcolari şi invers  

Grădiniţa ........., 
Şcoala 
Gimnazială 
........ 

Cadre didactice,  
preşcolari, şcolari 

3 iunie 

4.  Voi fi şi eu şcolar – vizită la 
Şcoala Gimnazială ........*, 
desene pe asfalt şi atelier de 
lectură realizat ȋn curtea şcolii 

Şcoala 
Gimnazială 
......... 

Cadre didactice,  
preşcolari, şcolari,  
părinţi 

21 iunie 
22 iunie 
24 iunie 
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 *Datorită situaţiei pandemice provocate de virusul SARS-COV 2, vizita la .......... se va 

realiza în mai multe etape, după cum urmează: preşcolarii și școlarii vor fi împărţiţi în trei 
grupe și vor desfășura activitatea în trei zile diferite, pentru a se asigura condiţiile optime şi 
sigure din punct de vedere sanitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRĂDINIŢA ............. ŞCOALA GIMNAZIALĂ ............. 
Str. ............. Str. .........  
Nr......../.................. Nr......./ .................... 
  
 
PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 Încheiat astăzi, ........................ între Grădiniţa .........., reprezentată prin director prof. ......... şi 

prin prof..........., în calitate de coordonatoare şi Şcoala Gimnazială ......., reprezentată prin director 
prof. .......... şi prof. ............ în calitate de coordonatoare.  

 Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului 
educaţional ,,Cu paşi mici de la grӑdiniṭӑ spre şcoalӑ”, parteneriat care să conducă la realizarea 
obiectivelor propuse.  

 În acest sens se vor desfăşura activităţile stabilite în proiect, timp de 2 luni, urmărind realizarea 
obiectivelor şi evaluarea finală. Rezultatele fiind apoi comunicate ambelor instituţii implicate. 

 
 
Grădiniţa ........................ Şcoala Gimnazială ........ 
DIRECTOR, DIRECTOR,  
Prof. ................ Prof. .............. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ZAHARIA RALUCA 
GRĂDINIȚA SCUFIȚA ROȘIE, BUCUREȘTI 

 
 Odată cu declararea stării de alertă din data de 11 martie 2020 și decizia de a închide grădinițele 

și școlile, activitatea cadrelor didactice, asemeni întregii lumi s-a oprit în loc. Cu pași repezi 
normalitatea a fost înlocuită de teamă, neliniște, neîncredere și izolare. Totul fusese pus în așteptare, 
nimic nu mai reprezenta o urgență pentru că singura preocupare era SĂNĂTATEA. Viața noastră, 
dar și a persoanelor din jurul nostru depindea acum de cât de bine ne vom organiza, cât de responsabili 
vom fi și ce acțiuni vom desfășura.  

 Această pandemie, dincolo de efectele nefaste, a evidențiat importanța profesorului în procesul 
intructiv- educativ, dar și necesitatea profesorului online. Ce vom face? Cum vom continua? Cât va 
dura? – erau întrebări frecvent întâlnite pentru care nu existau răspunsuri clare. La Grădinița Scufița 
Roșie, din București, am ales să le creez preșcolarilor oportunități de învățare, zilnic, prin intermediul 
platformelor Kinderpedia și Zoom, inclusiv activitățile extrașcolare. Cu ajutorul tururilor virtuale am 
reușit să pășim în muzee din România – Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie, dar și internaționale – 
Luvru, Madame Tousseau, Atelierul lui moș Craciun din Laponia, Am vizitat grădini zoologice, dar 
și botanice, expozitii de picture, dar și lansaări de cărți pentru copii.  

 Pentru ca activitățile să fie percepute în mod corect de către copii fiecare activitate adăugată 
pe platforma era însoțită de un link youtube unde exemplificam etapele de lucru sau le citeam povești 
ori le arătam modalitățile de desfășurarea ale jocului propus. Am constatat cu bucurie că numărul 
copiilor care desfășurau activitățile a crescut considerabil și am primit feed-back pozitiv din partea 
părinților.  

 Activitatea din mediul online nu se putea realiza fără creativitatea și abilitățile de comunicare 
ale profesorului care pe de o parte trebuia să depună efort mult mai mare în crearea materialelor și 
planificarea activităților, trebuia să propună activități care să poată fi realizate cu materiale existente 
acasă, să tranforme casa în mediu de învățare, iar pe de altă parte trebuia să răspundă cu promptitudine 
solicitărilor părinților care întâmpinau dificultăți, să fie răbdător și îngăduitor cu cei care refuzau să 
participe, să fie disponibil la orice oră.  

 Pentru realizarea activităților online un sprijin deosebit de important a venit din partea 
părinților, care astfel au avut ocazia să experimenteze rolul de cadru didactic și să înteleaga mult mai 
bine efortul care se depune în procesul instructiv-educativ.  

 Ce am observat, în cadrul grădiniței online este că această formă de învățare este benefică, dar 
nu poate înlocui învățarea din mediul școlar.  

 Profesorul ideal, în viziunea mea, reprezintă un portret realizat dintr-un cumul de factori, la 
baza căruia se află emoția. Să fii profesor, indiferent de mediul în care îți desfășori activitatea 
presupune o responsabilitate deosebită și o binecuvântare. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN PANDEMIE. 

IMPORTANȚA, MODALITATI DE REALIZARE A ACESTORA IN 
INVATAMANTUL ONLINE. EXEMPLE DE ACTIVITATI 

 
 PROF. INVATAMANT PREȘCOLAR ZAHARIA ȘTEFANIA 

 
 Activitățile ce nu implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar 

mai ales elevilor, care reușeau prin intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar 
ca profesor. Experiența inedită și pentru noi, ne dădea posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. Mulți dintre noi, în mod 
eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul excursii, cluburi de lectură, concursuri, 
activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin important în aplicarea programelor școlare sau 
atingerea obiectivelor propuse la clasă. În ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții 
impuse de pandemia de Covid-19, am putut constata cât de importante erau acestea, nu doar pentru 
elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice.  

Copiii au nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să 
interacționeze unii cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, 
a lega prietenii sau de a-și învinge timiditatea. Aceste activități reușeau să aducă un plus procesului 
de învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales 
în domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați 
la desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

De-a lungul timpului, mulți dintre noi am constatat că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

Ne dorim în momentul de față să revenim cât mai repede la normalitate. 
Maria Montessori, în lucrarea intitulată Descoperirea copilului, făcea următoarea afirmație: „Să 

nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” Activitățile 
extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe acestea, atunci 
când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 

Câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare despre care știm că joacă un rol 
esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul 
lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă, activități în care copiii pot să-și 
descopere talentele și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot 
deprinde în timpul școlii. 

1. Ateliere creative de arte frumoase  
Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului precum sunt științele.  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele 

de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. 
Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor 
adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului șansa de a învăța să se exprime în orice formă 
artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că 
ai în familie un mic pictor, un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  

 2. Activități extrașcolare de turism virtual  
 Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori. Dacă vrei să ajuți copilul să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de 
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azi sau unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee 
internaționale care “și-au deschis porțile” în această perioadă, în online.  

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, poți explora alături de 
copil un muzeu nou sau o grădină zoologică și să transformi această “excursie virtuală” într-una 
educativă. Combate lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

3. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 

achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și 
delicios. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu copiii și de a descoperi arta culinară mai mult 
ca niciodată. 

 Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede, este un motiv real de 
îngrijorare. România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza 
unei alimentații inadecvate și a lipsei de mișcare. Însă lucrurile se pot schimba în bine prin 
activități extrașcolare care implică și lecții de nutriție, cursuri sau ateliere de gătit unde vor afla cum 
se pregătește mâncarea și de ce e sănătoasă, și își vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație 
pentru tot parcursul vieții.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități extracurriculare și extrașcolare pe care le pot 
urma copiii în această perioadă când totul s-a mutat în online. 
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 ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
- ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL  

  
 PROF. INV. PREŞC. ZĂINESCU FLORENTINA 
 GRADINIŢA CU P.P. NR. 5, SĂCELE, BRAŞOV 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. 

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

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

Activităţile extraşcolare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, 
operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi 
vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi 
activităţi legate de protecţia mediului. 

Activitatile extrascolare traditionale sunt preferate in detrimentul celor desfasurate online, dar 
nu le exclud. Traind o perioada foarte dificila, datorita noului context pandemic, profesorii au trebuit 
sa faca fata provocarii de a propune activitati extrascolare si online. Cu siguranta nici elevilor nu le-
a fost prea usor, dar s-au descurcat. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. In pandemie aceste vizite la muzee, expozitii au fost realizate 
online. Prin intermediul internetului si a platformelor realizate de difetite institutii copiii au putut sa 
realizeze tururi online a muzeelor, chiar si a celor din strainatate. Aici este de subliniat acest avantaj 
al online-ului care te poarta in diferite locuri si tari, la distanta unui clik. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive s-a realizat tot 
online anul acesta, copiii avand ocazia sa vizioneze piese de teatru ce apartin marilor teatre din tara, 
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sa vada ( de la distanta) trupe muzicale indragite de copii. In ceea ce priveste excursiile, acestea s-au 
realizat tot online, prin ,,vizitarea” unor locuri pe care nu le putem vedea fizic poate nicioadata( locuri 
de pe alte continente). 

Desi exista si beneficii in activitatile extrascolare online sunt preferate cele desfasurate in mod 
traditional, datorita contactului direct intre oameni si locuri, datorita factorului afectiv, care online-
lui lipseste. Avand aceasta experienta, atat a activitatilor extrascolare desfasurate in mod traditional 
cat si a celor online, cu siguranta ca pe viitor le vom imbina si vom folosi tot ce e mai bun pentru 
copii, din fiecare. 

 
Bibliografie: 
 1. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ZAMFIR CRISTINA,  
GRĂDINIȚA NR. 1 VOLUNTARI, ILFOV 

 
Numele 
autorului/Unitatea 
de învățământ 

Zamfir Cristina/Grădinița nr.1 Voluntari, Ilfov 

Nivel II-Grupa mare (5-6 ani) 
Domeniul de 
dezvoltare/Domeniul 
de activitate 

Capacități și atitudini față de învățare/DLC 

Mijloc de realizare Vizionare poveste + joc wordwall 
Tema activității Poveste de Paște 
Competența 
specifică principal 
vizată/scopul 
activității 

Competențe digitale 

Dimensiuni ale 
dezvoltării  

• Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 
• Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități) 

Comportamente 
vizate 

• Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în 
situații noi 
• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care 
întâmpină dificultăți. 

Obiective • Să vizioneze cu atenție povestea 
• Să rezolve corect sarcinile joculețului wordwall (cu ajutorul unui 
părinte) 

Bibliografie Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu 
care operează curriculumul pentru educație timpurie 

Durata 
aproximativa a 
activității 

30 min 

Etapele activității • Introducerea în activitate se va face prin cântecelul ,,Azi e ziua sfântă 
a Învierii Domnului Iisus” 
https://youtu.be/T8fIPyO2x5A  
Educatoarea le spune copiilor că se apropie Sărbătoarea Paștelui și va 
trebui să ne pregătim pentru a primi cum se cuvine lumina Învierii 
Domnului Iisus Hristos. Vom viziona Povestea Paștelui. 
https://youtu.be/GpeZZmMhhE0  
Acum, că am aflat toți Povestea Paștelui, vom fi pregătiți să sărbătorim 
cum se cuvine Paștele. 
• Evaluarea cunoștințelor: ca o verificare a cunoștințelor, copiii vor 
indica imaginile din povestea vizionată 
https://wordwall.net/resource/16463678  
Ne vom juca un joc, Povestea Paștelui. Voi veți face click pe link și pe 
ecran se vor derula imagini din diferite povești iar voi veti apăsa butonul 
ADEVĂRAT când pe ecran va apărea o imagine din povestea vizionată 
sau pe butonul FALS când pe ecran va apărea o imagine din altă poveste. 
Pentru participarea la activitate copiii vor primi bulinuțe zâmbitoare 
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https://www.autodraw.com/share/12U8MX5VG294  
Precizări Activitățile se pot desfășura în funcție de interesul copilului. 
Aplicații folosite Wordwall, Autodraw, Youtube. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL 

ONLINE 
 

PROF. ZAMFIRA CRISTEA GEORGIANA 
PALATUL COPIILOR CRAIOVA 

 
Deși activitățile extracurriculare s-au mutat, în mare parte, în mediul online în această 

perioadă, știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite competențe 
ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă .Este 
vorba despre acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și 
dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii.  

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

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

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

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

Din experiența proprie ultimii 2 ani școlari ne-au pus în dificultate în ceea ce privește 
desfășurarea activităților extrașcolare. În primul rând ne-am văzut nevoiți să ne perfecționăm într-un 
ritm alert competențele digitale, să ne adaptăm predării on line dar totodată să menținem interesul și 
participarea activă a elevilor în procesul instructiv- educativ.  

Dintre activitățile extrașcolare desfășurate cu succes în mediul online pot enumera: serbările, 
festivitățile și concursurile școlare. Fiind vorba despre Educație muzicală, acestea s-au desfășurat 
exclusiv în mediul online (platforma TEAMS) cu participare indirectă. Deși emoțiile de a urca pe 
scenă sau aplauzele publicului nu s-au simțit atât de profund, bucuria și entuziasmul celor mici a fost 
la fel de mare doar prin simplul fapt că aveau de pregătit un moment artistic.  
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Aceste activități dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de 
inițiativitate al copiiilor, le vor oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârșit activitatea și vor asimila mult mai ușor toate cunoștințele și deprinderile. 

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

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiectiv 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să-i educe pe 
copii în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți 
pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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TRADIȚII PASCALE ÎN EUROPA 

- UTILIZAREA COMPETENȚELOR GEOGRAFICE ȘI A 
COMPETENȚELOR TIC ÎN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE –  

 
PROF. ZAMFIRA FLORENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE MIRON COSTIN” 
CONSTANȚA 

 
Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate.  

 Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport 
cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile 
specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la 
maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea şi implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a 
modului cum să înveţi etc. 

Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare. 
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionarea celor trei procese şi în asigurarea 
relaţiei ce se stabileşte între acestea.  

 Provocarea acestei perioade a fost aceea de a realiza activități extrașcolare, în mediul virtual. 
De a utiliza intrumentele de e-learning și diferitele site-uri și platforme educaționale astfel încât 
activitățile extrașcolare să fie la fel de atractive ca cele desfășurate cu prezența fizică, și, în același 
timp, să-și atingă obiectivele. 

 În perioada sărbătorilor pascale, am realizat o activitate extrașcolară cu elevii, urmărind în 
proiectarea lecției dezvoltarea competențelor specifice disciplinei geografie. 

. 
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 Elevii au fost împărțiți în 5 grupe și folosind aplicația jamboard.google au primit 5 fișe de 
lucru. Fiecare echipă a trebuit să realizeze un poster cu informații și imagini despre tradițiile și 
obiceiurile pascale din Ungaria, Austria, Elveția, Franța și Spania.  

 Utilizând aplicația Google Earth fiecare gurpă a localizat pe globul terestru țara repartizată, 
apoi au prezentat posterele realizate. Au avut ca sarcină să marcheze țara pe Google Earth, apoi să 
realizeze un traseu care să sugereze vizita noastră virtuală în aceste țări. 

 

 
 Folosind omulețul din aplicație, ne-am putut plimba virtual prin orașele capitală ale statelor 

respective, iar cu ajutorul funcției 3D am putut vedea imagini deosebite ale regiunilor montane din 
aceste țări.  

 În concluzie, activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare care pot fi realizate în mediul on line, creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. 

 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ZAMFIROIU ANDREEA 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

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

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’ fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, 
dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 
multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

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

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

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

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
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importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de 
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87;  
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1268



 
 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI 

MODALITĂȚILE DE REALIZARE ACESTORA ÎN PERIOADA DE 
PANDEMIE 

 
 PROF. ÎNV. PREȘC. ZBÎRCEA ALINA CĂTĂLINA 

  
 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă/școală au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii locale.  

 Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă/clasă, mai multe grupe/clase, sau chiar grupe de copii din mai multe 
grădiniţe/școli . Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de 
grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

 Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere 
a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa/școala; vizionarea în grup a unor spectacole la 
teatrul de păpuşi; vizitarea centrului de plasament; excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee. 

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. 

 Chiar dacă uneori acestea erau mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care 
o necesitau, rezultatele meritau cu siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de 
învățare, contribuind la dezvoltarea și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în 
domeniul artistic. Am avut ocazia să descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la 
desen, muzică, literatură, sportivi și nu numai. 

 Mulți dintre noi am constatat de-a lungul timpului că nu poți reduce dezvoltarea copilului doar 
la activitatea de predare, învățare, evaluare din sala de clasă, ci este necesar să ne aplecăm și spre alte 
forme de activitate, cum ar fi: cluburi organizate pe diverse domenii, vizite şi excursii, concursuri 
școlare etc., dat fiind faptul că reușesc într-o mult mai mare măsură să contribuie la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulând creativitatea, dezvoltarea atitudinilor 
de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, întărind trăsături pozitive de caracter. 

 Pentru noi, cadrele didactice cât și pentru copiii pe care îi îndrumăm a fost al doilea an școlar 
fără săptămâna „Școala Altfel” și niciodată nu ne-am imaginat cât de mult ne vor lipsi activitățile pe 
care le desfășuram. A fost al doilea an fără proiecte ce presupun parteneriate strategice directe, fără 
întâlniri cu colegii din județ, și tot ce ne dorim în momentul de față este să revenim cât mai repede la 
acea normalitate, care înainte de pandemie devenise rutină, astfel că nu bănuiam niciodată cât de mult 
o să ne lipsească. 

 Cu toate că perioada pandemică nu ne-a dat posibilitatea de a ne vedea fizic, în formulă 
completă, pentru a putea realiza aceste activități extrașcolare, am încercat să realizăm activități 
recreative și distractive prin intermediul, mediului virtual, astfel am realizat ateliere de arte care le 
stimulează, copiilor empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, 
îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 
Creațiile realizate în cadrul acestor ateliere le-am valorificat și premiat prin intermediul rețelelor de 
socializare . Am organizat seri de poveste, unde am pus în scenă diverse piese, mult îndrăgite de copii 
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și cel mai important am realizat călătorii virtuale prin care am prezentat copiilor locuri și peisaje 
minunate din țara noastră .  

 În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
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 MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ 

  
 PROFESOR ZBÂRCEA IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC, 
 JUDEȚUL PRAHOVA 

 
 moto: Timpul nu înseamnă doar bani, înseamnă şi educaţie. Constantin Cucoş 
 
Ora obişnuită de curs în învăţământul preuniversitar: 50 de minute. O formulă pe care o ştim şi 

o aplicăm zilnic de câteva ori pentru a construi scenarii didactice bine structurate, astfel încât să 
realizăm ceea ce poate fi redat în termeni pedagogici, în stil concis, prin sintagma: obiectivele lecţiei. 
Un ansamblu de noţiuni tehnice e angrenat în procesul complex al unei activităţi didactice căreia îi 
sunt alocate preţioasele 50 de minute: obiective generale, competenţe specifice, metode şi tehnici de 
învăţare, modalităţi de evaluare. 

Aşa cum era firesc, conceptul de timp şcolar are o relevanţă mare, devenind un reper în literatura 
pedagogică. În acest sens, pedagogi de marcă precum: Cosmovici, L. Iacob (1999), S. Mărcuş (1999), 
M. Zlate (2002), D. Sălăvăstru (2007), Cucoş C. ( 2004), P. Popescu-Neveanu (2013) au acordat o 
atenţie deosebită fenomenului instructiv- educativ, prin prisma structurii solide constituite de resursa 
pedagogică de natura materială`` determinată şi finită``, ``antrenată la nivelul sistemului de 
învăţământ prin intermediul unor variabile: anul şcolar, săptămâna şcolară, ziua şcolară, nucleul fiind 
constituit în mod necesar de oră de curs şcolară.  

Managementul se constituie într-un proces bine coordonat al acţiunilor şi activităţilor 
individuale şi de grup, în vederea atingerii unor obiective distincte, formulate cu cât mai multă 
precizie. În vederea atingerii acestor obiective este necesar un complex de resurse- umane, materiale, 
de spaţiu şi de timp. Astfel, a intervenit necesitatea stabilirii într-un mod bine delimitat a conceptului 
de management educaţional cu referire la teroria şi practica ``managementului general aplicate 
sistemului de învăţământ, organizaţiilor şcolare şi claselor de elevi``- Anca Ţârca 

Este impetuos necesar a ne referi în această etapă la analiza realizată de pedagogul Ioan Jinga 
ce afirma faptul că: ``Managementul educațional este „ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de 
a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate sau o anumită 
colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care 
asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor 
componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.” (Ioan Jinga) 

În cele ce urmează, vom acorda o atenţie aparte normelor şi metodelor de conducere ce stau la 
baza managementului educaţional, fără de care nu ar fi posibilă realizarea obiectivelor sistemului 
educativ de calitate. Managementul timpului şcolar se contituie din precise distincte, etapizate şi cu 
criterii bine determinate. Astfel, prima etapă în structurarea eficientă o reprezintă definirea 
activităţilor proiectului şi stabilirea secventelor ce permit derularea concretă a acestuia. Condiţionarea 
tehnologică, precum şi organizatorică cu rol predictiv, are, de asemenea, un rol important în procesul 
managementului temporal de tip educaţional. 

Următoarea etapă identificabilă în managerierea timpului, necesită estimarea duratei 
activităţilor instructiv- educative, care poate fi realizată determinist sau probabilist. Executarea 
proiectului în conformitate cu programul fixat, prin apelul la metode clasice sau moderne, este 
secvenţa ce vine în completarea procesului managementului temporal educativ. Esenţială este şi etapa 
în care se realizează monitorizarea şi actualizarea programului pentru a măsura progresul şi eficientă 
tehnicilor adoptate, dar şi pentru a interveni, după caz, în actualizarea, updatarea şi eventuala corecţie 
a acestuia. 

Gestionarea timpului şcolar depinde de „cultură pedagogică şi managerială a profesorului, de 
experienţă, de analiza obiectivă a acţiunilor de succes sau a eşecurilor, de stilul doptat, de nivelul 
formări capacităţilor organizatorice ale elevilor, de proiectarea priorităţilor, de apelul la mijloacele 
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de învăţământ (informaţie), de densitatea sarcinilor pe unitatea de timp, de alegerea metodelor ce duc 
câştig de timp, de dozarea efortului, de particularităţile individuale le capacităţii de învăţare, de ritmul 
propriu de rezolvare`` (Joiţa, 2000). Acelaşi autor menţionat include în categoria factorilor ce ţin de 
gestionarea temporală a procesului educativ şi instructiv rapiditatea sesizării şi remedierii 
eventualelor dificlutati ivite, şi mai ales, un element adesea ignorat: gradul de motivare şi stimulare 
a elevilor, starea lor interioară- accentuând ideea că extenuarea sau demotivarea afectează vizibil şi 
concret reuşita punerii în practică a scenariului didactic conceput de profesor. Joiţa pune în lumină 
rolul esenţial al cadrului didactic ce trebuie să dovedească competenţe de manager educaţional în 
raport cu dimensiunea temporală pe care o are la dispoziţie în vederea atingerii obiectivelor lecţiei, 
prin strategiile de acţiune planificate. 

Pentru cadrele didactice, managementul timpului propriu reprezintă una dintre cerinţele 
importante ale activităţii. Timpul acestora se împarte între „timpul educaţional petrecut în şcoală” şi 
„timpul educaţional petrecut în afara şcolii”. ``Managementul timpului în concepţia managerială 
actuală se referă la optimizarea proiectării şi planificării activităţii manageriale şi se concentrează 
asupra stabilirii obiectivelor, asupra planificării zilnice şi asupra stabilirii priorităţilor organizaţionale. 
Eficienţa şi eficacitatea rezultatelor educaţionale sunt determinate şi de managementul timpului.``  

Principiile managementului eficient al timpului sunt: acordarea priorităţii prin raportare la 
obiectivele fixate cu aplicaţie pe competenţe, în corelaţie cu cele mai eficiente tehnici şi mijloace de 
instruire. Aplicarea în mod eficient a unor soluţii pedagogice urmăreşte să remedieze în timp util 
eventualele elipse constatate, prin crearea unor situaţii de feedback şă care să releve modul 
operaţional în care s-au corelat elementele de ansamblu din cadrul complexului instructiv-educativ. 

Din literatura pedagogică, se deprind câteva principii de bază referitoare la planificarea 
eficienta timpului: ̀ `- stabilirea unui set de obiective axat pe un număr restrâns de domenii considerate 
domenii cheie;- planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor (pe durata planificată 
realizării complete a obiectivelor, săptămânal, zilnic); - stabilirea priorităţilor astfel încât să asigur o 
succesiune logică în îndeplinirea sarcinilor şi corelarea intre complexitatea sarcinii şi timpul alocat 
îndeplinirii ei; -stabilirea de date precise la care să se facă evaluarea îndeplinirii sarcinilor.`` 

În concluzie, în contextul educaţional, timpul este o resursă deosebit de importantă, care 
contribuie alături de alţi factori la calitatea învăţământului. Programele de formare ce au la bază 
politici şi strategii educaţionale, permit implementarea unui curriculum ce implică proiectare, 
parcurgere, evaluare în condiţiile unui tip de management material, uman, urmărind competenţe, 
obiective şi finalităţi, toate acestea realizabile în timp şi cu resuse de timp anume.  

 
 
-bibliografie 
1.Cucoş, C., Managementul timpului. Timp şi temporalitate în educaţie, Ed. Polirom, 2004 
 
-webografie: 
1.http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%207%20Manag

ement%20educational.pdf 
2.http://www.stiucum.com/management/management-educational/Evaluare-calitate-si-

eficienta61869.php 
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DEZVOLTAREA EXPRIMĂRII LIBERE  
PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
G.P.N. ”ION CREANGĂ” BALȘ - JUDEȚUL OLT  

PROF. ÎNV.PREȘCOLAR - ZGHIBARȚĂ GABRIELA 
 
 Prin activitățile extrașcolare găsim o modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informaţile 

deţinute de copii și de dascăli, deoarece cadrul de comunicare informal creează condiții pentru 
libertate - gândesc liber, mă simt liber. Este totuși un proces activ, care se produce intenţionat, dar 
păstrează caracteristicile spontaneității şi care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra 
informaţiei, punând-o sub semnul întrebării, integrând-o sau respingând-o. 

 În acest domeniu formarea deprinderilor şi memorarea cunoştinţelor despre scopurile şi 
sarcinile lumii reale, le poate permite elevilor să obţină rezultate bune deoarece ei conștientizează 
aplicabilitatea practică a ceea ce învată sau au învățat. Discipolul prin participarea la aceste activități 
extracurriculare beneficiază de: 

 învăţarea rapidă, directă; 
 implicare la procesul de învăţare; 
 utilizarea unui ansamblu de strategii de gândire; 
 folosirea cunoştinţelor nou învăţate în rezolvarea unor sarcini cu aplicabilitate, practică; 
 descoperirea faptului pot învăţa bazezându-se pe cunoştinţe şi experienţe; 
 aprecierea diversității ideilor şi experienţelor. 
Observăm că elevii devin receptivi, curioşi, gânditori liberi, ce dețin informaţii corecte, care 

vorbesc și se exprimă cu ușurință, profunzi, își conştientizează propria valoare, devin creativi, 
pasionaţi pentru descoperire şi elaborarea unor soluţii noi, ceea ce înseamnă adăugarea unui nou punct 
pentru evaluarea importanței desfășurării acestor activități. 

 Elevii se deprind să exploreze orice să expună fără inhibiții toate gândurile, amintirile, ideile, 
concepția lor despre lume și viață sau convingerile şi experienţele deoarece cadrul care îi înconjoară 
este o atmosferă care încurajează comunicarea. 

 Copiii descoperă o nouă experienţă inter-relaţionând în grupuri de învăţare activă: aceea de a 
studia, investiga şi capătă încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. 

 Influența educațională din cadrul activităților extracuriculare, vizează producerea unor 
schimbări de natură cognitivă, afectiv- motivațională, atitudinală și comportamentală la nivelul 
copilului, iar evoluția metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al actului pedagogic, 
pentru că în devenirea copilului, toate acțiunile joacă rolul unor preţioase instrumente de cunoaştere 
a realităţii, de acţiune reală, de integrare în lume. 

Identificăm în cele di urmă analizând elevii, elaborarea unor comportamente adaptative 
adecvate şi eficiente:  

 sunt curioși; 
 au curajul de a pune întrebări întrebări, dar și de a căuta metodic răspunsuri; 
 se implică, nu sunt pasivi; 
 devin sceptici, nu se tem să emită propriile îndoieli; 
 descoperă alternative, soluții; 
 au puncte de vedere diferite, dar le argumentează; 
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 învață să contrazică politicos, fără să se sbată de la normele logicii; 
 învață să prețuiască propriile experienţe.  
 Activitățile extrașcolare formează membrii pentru societate, care vor ști cum să coopereze, să 

manifeste toleranţă pentru persoanele care provin din orice mediu dar să dea dovadă de iniţiative 
proprii, orientate de principii dar capabili să găsească soluţii care să se adapteze realităţii care se 
schimbă de la o zi la alta.  

 
Bibliografie 
 1.Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti  
3.Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007 
  

1274



 
GRĂDINIȚA ONLINE, O PROVOCARE PENTRU TOȚI... 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ZLATCU TINCUȚA 

GRĂDINIȚA ”STELUȚELE MĂRII”, CONSTANȚA 
 
Indiferent dacă suntem educatori, învățători sau profesori suntem conștienți că nu Dintre ne 

oprim din învățat niciodată. 
O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi 

alternative care să vină în sprijinul preșcolarilor și educatoarelor. 
În grădinița noastră, această provocare a venit în luna martie, când au fost suspendate fizic 

cursurile urmând a se desfășura online. Până la finalizarea anului școlar am lucrat pe whatsapp, 
facebook și e-mail.  

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să 
pună în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare.  

În anul școlar 2020-2021 am făcut trecerea lam predarea online prin intermediul platformei 
educaționale google clasroom. Am lansat deseori activități extracurriculare, și anume proiecte de 
echipă 9preșcolar-membru al familiei). 

Prima provocare a fost la finalul proiectului tematic ”Cartea, izvor de cunoaștere și 
frumusețe”. Am propus părinților tema ”Călătorie în lumea cărților”, revenindu-le preșcolarilor 
sarcina de a-și alege un cartonaș din cele propuse de mine și să vorbească liber. Părinții filmau 
copiii și încărcau pe platofrmă filmulețele. Dintre sarcinile lansate, dau câteva exemple: 
”Imaginează-ți că ești un reporter în vizită la o editură. Ia-i un interviu unui reprezentant al editurii 
(un membru al familiei tale) și prezintă interviul colegilor tăi.”, ”Povestește care sunt etapele 
realizării unei cărți. Descrie aceste etape așa cum te pricepi mai bine.”, ”Prezintă-le colegilor cartea 
ta preferată și încearcă să-i convingi să o citească și ei.”, Ești directorul unei mari edituri.Cum 
convingi copiii să citească și să cumpere cărțile editurii tale?”. Copiii s-au arătat foarte interesați 
de aceste provocări, răspunzând în procent de 80%. 

Alte proiecte de echipă lansate au fost: ”Ziua mondială a apei”, preșcolarii realizând lucrări 
cu circuitul apei în natură, picturi, experimente cu adevărate filtre de apă, fise colorate cu 
respectarea unei legende a culorilor; ”Ziua Pământului” în cadrul acestui proiect au realizat 
postere, afișe, au plantat copaci și flori.  

Când am reînceput cursurile fizic am realizat expoziții cu lucrările copiilor și am ascultat pe 
rând acei copii ce au dorit să ne împărtășească experiențele lor.  

A fost nevoie, bineînțeles, de o riguroasă organizare. A trebuit să regândim activitățile 
extracurriculare în mediul online. pentru ca ele să fie mai atractive și mai flexibile pentru programul 
și nevoile preșcolarilor. Am invitat preșcolarii și la vizite virtuale ale unor muzee, vizionarea unor 
spectacole de teatru oferite de Teatrul Țăndărică. 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ON-LINE SI 

TRADITIONAL 
 

 PROF. INV. PRIMAR, ZOICAN ELENA SIMONA 
 SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, GORJ 

 
Educaţia extracurriculară are un rol important în formarea personalităţii copiilor. Educaţia prin 

activităţile extracurriculare are ca scop identificarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Cele mai multe 
activități extracurriculare au fost intrerupte în primăvara anului 2020. Unele scoli nu au început încă 
noul an școlar fizic, iar cele care au inceput fizic sunt expuse riscului de a se închide din nou pe baza 
situatiei comunitare privind pandemia. Cu toate acestea, activitățile extracurriculare rămân 
importante atât pentru sănătatea mentală și emoțională și pentru CV. Ce activitati extracurriculare 
sunt disponibile pe timpul pandemiei? Răspunsul – activități extracurriculare in mediul online. 
Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Copilul se arata pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Are anumite 
curiozități legate de Univers si natura ? Atunci ai putea să-l încurajezi spre înscrierea într-un club sau 
cerc tematic, în cadrul cărora se învață despre subiectele care îl pasionează. Chiar daca locațiile fizice 
sunt închise in perioada aceasta, experiența continuă in mediul online. 

Cursuri creative de arte frumoase 
Dacă științele ajută copiii să gândească logic si analitic, arta ii ajută să-și înțeleagă emoțiile și 

să le exprime liber. Totodată le stimulează creativitatea și le dezvoltă imaginația. Există numeroase 
cursuri online de artă. 

 Cursuri și ateliere de gătit 
 Aceste cursuri merita mai multa atenție. Pe de o parte, Arta culinara ii poate invata pe copii 

disciplina si ajuta la dezvoltarea creativității si abilitaților cognitive. Iar pe de alta parte ii va forma 
copilului un obicei sănătos de alimentație pentru tot parcursul vieții. România este pe locul doi la 
obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații inadecvate și a lipsei de 
mișcare. 

 Cursuri de limbi străine  
 Daca copilul este interesat, îl poți îndruma spre învățarea de limbi străine. In ultima perioada 

numeroase instituții oferă cursuri online de limbi străine. Acum, copilul are ocazia să înveţe şi să se 
bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbii 
prin poveşti şi lucrul în echipă.  

 Chiar dacă mulți dintre noi, în mod eronat, am considerat activitățile extrașcolare de tipul 
excursii, cluburi de lectură, concursuri, activități de voluntariat, ș.a. ca având un rol mai puțin 
important în aplicarea programelor școlare sau atingerea obiectivelor propuse la clasă, am putut ușor 
constata în ultimul an, în care ne-am confruntat cu multiple restricții impuse de pandemia de Covid-
19, cât de importante erau acestea, nu doar pentru elevi, ci și pentru noi, cadrele didactice. Copiii au 
nevoie de astfel de activități care să le lărgească orizonturile, să le ofere prilejul să interacționeze unii 
cu alții în diferite situații, care să le ofere prilejul de a-și forma convingeri de viață, a lega prietenii 
sau de a-și învinge timiditatea. Interacțiunea școlară, într-un mediu diferit de sala de clasă, prin 
activități ce nu implică doar învățarea formală, clasică ne lipsește atât nouă, educatorii, dar mai ales 
elevilor, care reușeau prin intermediul acestora să cunoască cadrul didactic și ca om, nu doar ca 
profesor. Experiența era inedită și pentru noi, având posibilitatea să-i descoperim altfel pe elevi, să 
pătrundem dincolo de formalitățile obișnuite ale relației profesor-elev. Chiar dacă uneori acestea erau 
mari consumatoare de timp, prin planificarea riguroasă pe care o necesitau, rezultatele meritau cu 
siguranță efortul, deoarece reușeau să aducă un plus procesului de învățare, contribuind la dezvoltarea 
și chiar la descoperirea unor aptitudini ale copiilor, mai ales în domeniul artistic. Am avut ocazia să 
descoperim prin intermediul acestor activități copii talentați la desen, muzică, literatură, sportivi și nu 
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numai. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmație: 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
Activitățile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers, așadar să încercăm să punem accent pe 
acestea, atunci când situația o va permite, pentru noi și pentru copiii pe care îi educăm. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. LENUȚA-VIORICA ZOLYOMI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE, JUD. MUREȘ 

 
 „Tot ceea ce nu avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri” 
Jean Jacques Rousseau  
 
Activitatea extrașcolară este o componentă a educației formale din grădiniță care asigură 

transferul de cunoștințe asimilate de preșcolari în cadrul activităților cuprinse în curriculum. 
 Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează creativitatea, oferă oportunități 

pentru dezvoltarea unor competențe, acestea au o valoare importantă pentru dezvoltarea socială a 
copilului, cât și pentru viața de zi cu zi. Activitățile specifice educației formale, deși urmăresc 
finalități, totuși acestea nu folosesc în mod curent valorizarea unor competențe precum: inițierea și 
implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderea de a învăța cum trebuie să înveți, 
munca în echipă.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini: antrenarea copiilor în activități 
cât mai variate, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară, corelarea aptitudinilor cu atitudinile. 

În funcție de dimensiunea educativă activitățile extrașcolare pot fi: 
 Activități extrașcolare de educație intelectuală; 
 Activități extrașcolare culturale; 
 Activități extrașcolare sportive;  
 Activități extrașcolare artistice; 
 Activități extrașcolare de educație culturală. 
Trecerea de la activitățile tradiționale la activitățile online s-a făcut destul de brusc, când toate 

activitățile s-au mutat exclusiv online, astfel activitățile extrașcolare nu s-au mai putut desfășura, iar 
noi cadrele didactice am fost nevoite să ne adaptăm la o nouă normalitate, la un mediu nou și să 
redefinim conceptul de activități extrașcolare, așadar a fost nevoie de găsirea unor activități 
extrașcolare atractive pentru preșcolari – activități care să stârnească interes, să producă bucurie, să 
faciliteze acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Câteva modalități de realizare a activităților extrașcolare care se vor potrivi copiilor în această 
perioadă în care activitățile se desfășoară exclusiv online, activități care implică și sprijinul părinților: 

 Activități extrașcolare tehnico-științifice 
Există cluburi și cercuri tematice în care se învață aceste tipuri de activități, potrivite pentru 

copii de grupă mare și școala primară: cursuri de robotică, editare video și grafică crearea de jocuri 
și programe pe calculator, cursuri de robotică. 

 Ateliere creative de arte frumoase 
Artele frumoase ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de 

artă îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația: activități 
de pictură, creație literară sau actorie - improvizație pentru copii, designer grafhic (crearea propriului 
site, editarea de imagini). 

http://www.creatissimo.ro/  
https://www.gokid.ro/c/activitati-copii/povesti-audio/  
 Activități extrașcolare de turism virtual 
Dacă vrem să ajutăm copiii să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, 

dar și despre civilizații actuale sau antice se pot planifica vizite virtuale la muzee naționale și 
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internaționale care și-au deschis porțile online: Grădina zoologică, Grădina botanică, Muzeul 
jucăriilor, Muzeul Bucureștiului, Muzeul copiilor etc. 

https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html?fbclid=IwAR2LnCAYZmJnbc-f-

_5k0-fEXc6BNGI514kRejeNoGqkTsKFp4jZxTWsL84 
 Activități sportive  
Activitățile sportive ajută copilul să rămână în formă fizică sănătoasă de mic, să crească 

armonios, să învețe disciplina și perseverența, să înțeleagă ce înseamnă o competiție și spiritul de 
echipă: gimnastică, dans, balet, fotbal etc. 

 Vizite în natură și educație despre ecologie 
Dacă vrem un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește putem planifica 

activități de ecologie și protecție a mediului înconjurător, activități care au devenit o prioritate la nivel 
global, dezvoltându-și astfel spiritul de echipă, capacitatea de a găsi soluții la problemele mediului și 
curajul de a încerca experiențe care să îi facă viața mai frumoasă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
ZSIDÓ JUDIT 

 
Educația este o activitate care durează dealungul vieții noastre, în zilele noastre tot mai adesea 

vorbim despre life long learning, ceaa ce înseamnă că munca noastră, adică activitățile noastre ca 
pedagogi nu se tremină cu programa școlară zilnică. 

De mult organizăm activități extrașcolare, care ne ajută să ne cunoaștem elevii și părinții mai 
bine, să ținem o strânsă legătură cu ei, să-i ajutăm să colaboreze. Până apariția pandemiei asta a fost 
foarte ușoară, deoarece am putut organiza excursii, vizite în teatre, muzee, biblioteci. Dealungul 
acestor activități elevii pot participa în diferite ateliere de dans popular, artă, sculptură. Aceste 
activități ne-au ajutat să descoperim în ce sunt talentați elevii noștri. 

Acum, în zilel noastre, de multe ori educația se desfășoară online. Suntem norocoși că în ciclul 
primar se desfășoară mai mult face to face. 

Dar și atunci când educația s-a desfășurat online, am organizat activități extrașcolare. 
 Am căutat toate șansele să țin legătura cu elevii și părinții. Asta însemană că am participat la 

diferite proiecte și concursuri onlie. 
 Chiar și înainte de Paști le-am dat copiilor un proiect în grupe unde erau 4-5 elevi. Ei au scris 

despre obiceiurile și tradițiile de Paști, au rezolvat probleme aritmetice în legătură cu Paști, au căutat 
și învățat poezii care sunt spuse de băieți pentru a stropi fetele, poezii cu care fetele răspund la stropit, 
am desenat, am vopsit ouă, am făcut împreună diferite decotrații de Paști. 

 Înainte de Paști am participat într-un sat într-o tabără de dans popular la un sfârșit de 
săptămână. Acolo elevii au făcut cunoștință cu obiceiurile și tradițiile satului, cu portul popular purtat 
de locuitorii satului.Împreună cu colega mea participăm la diferite proiecte și cu banii câștigați 
cumpărăm porturi populare. Aceste porturi populare sunt prezentate părinților dealungul unei serbări. 
Toate aceste activități aparțin mulțimii activităților extrașcolare. 

 Când educația s-a desfășurat onlie, după amiază am rezolvat împreună temele în diferite săli 
ale aplicației Classroom. Fiecare elev a participat la activitățile unde au simțit necesitatea de a fi 
ajutat. În zilele grele, când pandemia ne-a înrăutățit viața, activitățile școlare onlie au fost singurele 
posiibilități de a trăi o viață socială, de a ține legătura cu colegii, ci prietenii. Opinia mea este că 
elevilor le-a plăcut foarte mult să colaboreze, să rezolve împreună niște sarcini ale unor proiecte. 

 Activităâile extrașcolare sunt importante pentru că astfel elevii își petrec timpul liber într-un 
mod util. Singura problemă acum este că dacă înaintea pandemiei le-am spus copiilor să folosească 
instumentele tehnice, Internetul, telefoanele mobile numai dacă sunt foarte importante, acum în 
rezolvarea sarcinilor asta este imposibil fără aceste mijloace tehnice. 

 Acum, în zilele grele, când pandemia situația de teamă, criza economică încearcă să ne 
îndepărteze, ar trebui să încercăm să petrecem cât mai mult timp în natură. Mama natură ne ocrotește 
și ne dă totul ce ne este necesar în viață.  

 Și nu în ultimul rând, n-ar fi bine să uităm mesajul moral al sărbătorilor de Paști. Hristos a 
înviat ca să ne salveze viața, adică să dispară teama din viața noastră, deoarece Mântuitorul a murit 
să ne dea o viață plină de teamă și disperare, ci a înviat din moarte să ne dea a viață plină speranță și 
bucurie. 

 Primăvara împreună cu Sărbătorile de Paști ne vestește învierea o viață nouă, plină de speranțe. 
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT CHIAR ŞI ÎN 

TIMPUL PANDEMIEI 
 

 PROF. ZUZA CAMELIA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ MOGOȘEȘTI-IAȘI 

  
În perioada provocatoare a pandemiei, activităţile extraşcolare şi extracurriculare obişnuite au 

suportat şi ele modificări, reprogramări şi amânări. Totuşi, în timpul orelor de dirigenţie de la clasa a 
VIII-a, am lansat o provocare elevilor mei: o dată la fiecare două săptămâni să se implice într-o 
activitate de voluntariat, la alegere, singura condiţie fiind ca în săoptămâna următoare să povestească 
colegilor experienţa trăită, evident cu scopul “ ascuns” de a stimula ascultătorii către un 
comportament civic responsabil şi plin de satisfacţii. Iată una dintre mărturiile reprezentative ale 
activităţii: 

 Eu voluntar? 
 Elevă de clasa a VIII-a, Școala Profesională Mogoșești-Iași 
 Nu știu dacă m-am gândit vreodată serios la ce înseamnă să fii voluntar, dacă sunt ori nu sunt 

pregătită să încep să fiu…voluntar. Dar iată că, vrând-nevrând, m-am surprins fâcând ceva ce se 
integrează în acest gen de activitate. Așadar, voluntariatul m-a acaparat fără ca eu să-mi dau seama 
exact ce fac, fără ca eu să zic: ” Gata, de azi voi face voluntariat!”. De fapt cred că așa și trebuie, să 
o faci fără a conștientiza neapărat, dar să o faci. 

 Totul a început cu câteva luni în urmă când o întâmplare nefericită mi-a scos în cale niște ființe 
fără apărare care aveau mare nevoie de ajutor. Este vorba despre niște pui de pisică ( 7 la număr) pe 
care i-am auzit mieunând de zor dintr-un șanț de la marginea pădurii din localitatea în care stau. Erau 
închiși într-un sac legat la gură, aproape sufocați și leșinați de foame, aruncați acolo pesemne de 
cineva care voia să scape de o asemenea ” povară”. Deși pe-acolo treceau oameni destul de des, nu 
știu cum de nu i-a găsit nimeni înaintea mea. Strigătul lor de disperare mi-a rămas multă vreme 
întipărit în minte și suflet.  

7 ghemotoace ude și murdare, slabe și pline de niște insecte despre care ulterior am aflat că sunt 
căpușe și purici, 7 suflete aruncate pur și simplu în voia sorții. Știam că unii oameni, mai ales din 
mediul rural, se descotorosesc astfel de vietățile nedorite, dar pînă atunci nu îmi imaginasem că 
oamenii din satul meu ar putea și ei să facă așa ceva. Îi știam miloși, iubitori de animale. Iată însă că 
mă înșelasem, existau și în satul meu asemenea oameni. Cu greu am reuțit să-i car cu mine, îmi era 
teamă să nu le rup vreun picior la cît de plăpînzi erau, i-am dus acasă și le-am dat să mănînce lapte 
proaspăt fiindcă bunica tocmai mulsese vaca. Am înfruntat privirea ușor mustrătoare a mamei care 
m-a întrebat ce-o să facem cu ei, apoi am început să ne sfătuim împreună cu privire la cea mai bună 
soluție pentru pisicuțe. Am hotărât împreună că primul pas de făcut ar fi să le ducem la veterinar 
fiindcă păreau extrem de afectate de asaltul căpușelor. Zis și făcut, doctorul le-a aplicat niște soluții 
speciale și ne-a dat indicații pentru continuarea tratamentului acasă. 

 M-am procopsit așadar cu 7 pisicuțe care îmi cereau muuultă atenție. Am început să caut soluții 
pentru viitoarea lor adopție și, făcând cercetări am reușit să intru în legătură cu mulți alti oameni, 
iubitori de animale, care, imediat mi-au sărit în ajutor. Am aflat astfel că există asociații de protecție 
a animalelor, un serviciu de protecție pentru animale, sancțiuni ce pot fi aplicate oamenilor pentru 
cruzime. Am început din acel moment o colaborare frumoasă cu una dintre asociații care m-a ajutat 
să le găsesc celor 7 pisicuțe căsuțe și familii iubitoare. Ele au crescut și mi-a fost foarte ușor să le 
găsesc stăpâni fiindcă au devenit niște exemplare grăsuțe și frumoase, numai bune de iubit. 

Experiența aceasta m-a ajutat să înțeleg că e nevoie de oameni care să ofere ajutor unor ființe 
atât de vulnerabile, așa că am continuat colaborarea cu asociația respectivă devenind voluntar care se 
ocupă de ceea ce, în termini de specialitate se numește ”foster”, adică eu am grijă o perioadă de 
animalele salvate, le ajut să depășească etapele mai dificile, de multe ori să-și revină după traumele 
suportate, totul până li se găsește și lor o familie care să-i adopte. 
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Împărtășesc din experiența mea tuturor prietenilor, să fii voluntar îți oferă satisfacții ce nu pot 
fi măsurate, eu sunt mândră că pot face ceva pentru a alina suferința unei alte ființe. eu am ales 
animalele pentru voluntariat dar cred că e nevoie de asemenea implicare în toate domeniile. Admir 
pe cei care fac voluntariat în spitale, secții de poliție ( am aflat că există așa ceva), în protejarea 
mediului sau orice alt domeniu. Eu nu voi renunța la a fi voluntar!  
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MUNTEAN VIORICA SIMONA 3
MUNTEANU ALINA ȘTEFANIA 5
MUNTEANU ELENA 7
MUNTEANU ELENA 10
MUNTEANU OANA GIORGIANA 12
MUNTEANU OANA-FELICIA 14
MUNTEANU STELIANA 16
MURARU FLORENTINA 18
MURESAN CRISTINA DORINA 20
MUREȘAN DANIELA 22
MUREȘAN LILIANA-DELIA 24
MUREȘAN ORTANȚA 26
MURESAN VIOLETA-IOANA 28
MUSAT CLAUDIA NICOLETA 31
MUSAT CLAUDIA/POPA IONELA 33
MUŞAT MARIANA 35
MUSAT NICULINA 37
MUSTATA MIHAELA MARIA 38
MUSUROI CARMEN 42
NAGY ANDREA 44
NAGY ANGELA EVA 46
NAGY NICOLETA-GRAȚIELA 48
NAGY SILVIA 49
NAGY-RUSU GABRIELA -DORIS/BULZ LACRAMIOARA 50
NANU SIMINA 52
NARIȚA IOANA CRISTINA 54
NASTASE DANIELA MIHAELA 56
NĂSUI ALINA 57
NEACSU GEORGE-MARIUS 59
NEACSU VIOLETA LUMINITA 61
NEAGA GABRIELA ELENA 63
NEAGOE IRINA IRENA 65
NEAGOIE MIHAELA 67
NEAGOIE-MUNCIOIU ROXANA ANAMARIA 68
NEAGU CARMEN-NICOLETA 70
NEAGU DOINA 72
NEAGU FLORENTINA 74
NEAGU IRINA 76
NEAGU SORINA 78
NECHIFOR MONICA-DUMITRITA 80
NECULOIU IOANA CLAUDIA 82
NEDELCU ANGELA 84
NEDELCU FLORENTINA MARILENA 87
NEGOIȚĂ NICULINA 89
NEGREA BEATRIX 91
NEGRESCU GEORGIANA LAURA, RADU OLGUTA IRINA 93
NEGRILĂ IONELA MARIA 97
NEGRIU GEORGIANA/VESZELE GEANINA LARISA 99
NEGRU IULIANA 102
NEGRU OANA 105
NEGRU PETRONELA 107
NEGRUȘA MARIA 109
NEGULESCU ANCA - MIHAELA 111
NEGULICI DORINA 113
NEMETH CAMELIA 115
NENCU KARINA MIHAELA 117
NICA DACIANA EMILIA 119
NICA DORINA 121

CUPRINS



NICĂ GEORGIANA RALUCA 123
NICĂ MARIA-RAMONA 125
NICOLA VICTORIA DANIELA 127
NICOLAE ELENA ALINA 129
NICOLAE MAGDALENA 131
NICOLOVICI CONSTANTIN 133
NICULA ANDREEA-FLORIANA 135
NICULA IONELA FLORENTINA 137
NICULAE DENISA 139
NICULESC LIDIA CARMEN 141
NICULESCU CORNELIA 143
NICULESCU SOFIA 147
NICULICIOIU ROXANA/ BADITA ELENA 149
NICUȚ OVIDIU GEORGE 151
NIDELEA IRINA VERONICA 153
NIMARĂ LAVINIA 154
NIMIGEAN MIHAELA 156
NISIPEANU RALUCA 158
NISTOR CRISTINA 160
NISTOR MAGDALENA 162
NITĂ LILIANA 164
NITĂ VIORICA 166
NITOIU FELIX-GEORGIAN 168
NITU CECILIA ANCA/BELDIE TANTA 170
NITU NICOLETA 172
NOVAC AURORA VICTORIA 174
NUTAS BIANCA IOANA 176
OANCEA REBECA 178
OBREJA NUŢA 181
OCHIAN ADRIANA STELA 184
OLAH ANDREA 186
OLAR DANIELA 189
OLARIU DACIANA-TEODORA 191
OLARIU LILIANA 192
OLARIU MIHAELA 194
OLEA DANIELA CAMELIA 195
OLENIC SILVIA-CĂTĂLINA 197
OLIVIA BIRIBOIU 201
OLTEANU ALINA 202
OLTEANU MĂDĂLINA 204
OLTEANU MARIA 206
OLTEANU MARIANA LUMINITA 208
OMILESCU MIRELA COSMINA 210
ONACA IULIANA CARMEN 212
ONEA CRISTINA 214
ONIȘOR ANDREA 216
ONIȘOR RODICA 217
ONOFREI CAMELIA- ANA 219
OPREA ELENA/CURCULESCU MARIOARA 221
OPREA EUGENIA 223
OPREA NELUȚA 224
OPRESCU MARINELA 226
OPRIȘ FLORICA 228
OPRIŞOR MĂRIUŢA ELENA 232
OPRIȚA-MÂNDRUȚ  ALINA-MIHAELA 234
ORBAN ANDREEA 236
ORBAN MIRELA 239
OTEL GEORGIANA - MIHAELA 241



OTOMEGA-DUMITRU ANA 243
PACURAR ALINA 245
PADURARIU ANDREEA 247
PADURARU MONICA CECILIA 249
PADUREANU CRISTINA/MARIAN VIOLETA NICOLETA 251
PAGNEJER IULIA CLAUDIA 253
PAL REGINA 255
PALICI ANA MARIA 257
PALOS CLAUDIA DANIELA 258
PANĂ IONELA VICUȚA 260
PANA RALUCA-TATIANA 262
PANAIT VIORINA 263
PANC GEORGIANA CĂTĂLINA 265
PANEA LUDMILA 267
PANTE CRINA-DANIELA 269
PAPA MARIANA 271
PAPUC  CRISTINA AMALIA 273
PARASCHIV ALEXANDRA CAMELIA 275
PĂRĂU IONELA 276
PARIS ALIN-MIHAI 278
PARIS ELENA-GABRIELA 282
PARLEA MARIOARA 288
PARVANA SILVIA 291
PÂRVU DOINA 294
PĂSĂRICĂ MARIA CRISTINA 295
PAȘCA CAMELIA 298
PASCU ELENA RALUCA 299
PASCU ROXANA 302
PĂșCUțĂ DELIA 304
PATRICHI ELENA MIHAELA 306
PĂTRUNĂ AMALIA EUGENIA 308
PĂUN  IONELA 309
PĂUN MARINELA SIMONA 311
PĂUNESCU CRISTINA-VIOLETA 312
PĂVĂLUȚĂ MARIANA 314
PECHE ALINA MARIETA 316
PEIA CODRUȚA 318
PELE ALINA-IONELA 320
PELE DELIA 322
PÉPEL IBOLYA-BEÁTA 324
PETACA DANIELA MARIA 326
PETCU ADRIANA 328
PETCUț DIANA MARIA 330
PETCUț RAUL PAVEL 333
PETRACHE ALEXANDRA 334
PETRE MONICA , STOICESCU DOINA 335
PETRE RODICA 337
PETREANU CATALIN 340
PETRESCU NICOLETA GABRIELA 342
PETRIN VICTORIA IULIA 343
PETRIS FLAVIA 345
PETRUȘCĂ FLORINA 347
PETRUSE MARIANA SANDA 349
PETRUț MIRELA 352
PICULEASA MIHAELA SIMONA 354
PIETRARIU DUMITRU 356
PINGHEL DANIELA GEORGIANA 358
PINTILIE DANIEL-GHEORGHITA 359



PINTILIE IRINA CRISTINA 361
PINTILIE NICOLETA 363
PÎRCĂLĂBELU ROXANA 366
PÎRÎIANU LILIANA-DANIELA 368
PÎRLEA ANA MARIA 370
PIRVU CRISTINA CATALINA 372
PIRVULESCU CORNELIA 374
PISCAN NICOLETA 376
PISLARU LOREDANA 378
PITKO ALEXANDRA-ELENA 380
PLJOSKAR MANUELA/GEORGETA VICTORITA NAGY 385
PLOESTEANU ALEXANDRA 387
PLUGARIU LĂCRĂMIOARA NICOLETA 389
PLUTĂ ELENA-MĂDĂLINA 391
POCORA LUMINIȚA 393
PODAR CLAUDIA 394
POENARU IRINA VIOLETA 396
POGAN LIVIA - ALEXANDRA 398
POHRIB-GAVRILESCU ANA 401
POMIRLEANU ELENA 403
POP ALINA 406
POP ANCA - IOANA 408
POP ANDREEA 410
POP ELENA 411
POP IOANA - ALEXANDRA 413
POP IRINA ANDREEA 415
POP MARIA 417
POP MIRELA DANIELA 418
POP MÓNIKA / GALAMBOS EDINA 420
POPA ADRIANA 421
POPA ALINA ELENA 424
POPA ANCUTA LOREDANA 426
POPA AURICA 428
POPA CONSTANTINA 430
POPA CORINA 432
POPA DANIELA 434
POPA DANIELA 436
POPA DIANA-MIHAELA 437
POPA ELISABETA LIANA 440
POPA ION 442
POPA LAURA 445
POPA MARIA CRISTINA 447
POPA MARIA FLORICA 448
POPA NICOLAE 450
POPA OANA-MARIA 452
POPA PATRICIA GEORGIANA 454
POPA RARES GAVRIL 456
POPA ROXANA MARIA 457
POPA SIMONA 459
POPAN MARIANA CRISTINA 461
POPESCU  LAVINIA-MIOARA 463
POPESCU ANA- MARIA 465
POPESCU ANA 467
POPESCU ANCA 470
POPESCU CARMEN 471
POPESCU CRISTIAN 474
POPESCU CRISTINA FLORENTINA 476
POPESCU DANIELA 478



POPESCU ELENA COCA 480
POPESCU MARIA 482
POPESCU MARIANA 483
POPESCU MIHAELA 485
POPESCU MIRELA 487
POPINA NICOLETA CORINA 489
POPOV ANAIDA 490
POPOVICI DANUT IONEL 493
POPOVICI FLAVIA IONELA 494
POPUțE CLAUDIA-FLORICA 495
PORTIK BLANKA-MÁRIA 497
POSTOLACHE MONALISA - ELENA 499
POSTOLACHE RAMONA MIHAELA 500
POZÎNĂREA REMUS MIHAIL 501
PRAVĂț COSTINELA ANA-MARIA 503
PRECESNIUC LOREDANA, NICHIFOREL ANCUTA 504
PRECUP IOANA MONICA 506
PREDA ALINCUȚA-VOICHIȚA 508
PREDA CONSTANțA LUMINIțA 510
PREDA ELENA 512
PREDA MARIANA 514
PRIBAC HANELORE 516
PRIHOI ANA LUCRETIA 518
PRIPON DENISA-IOANA 520
PRISTAVU ANCA - FLORENTINA 523
PROCOPIU IOANA-ROXANA 524
PRODEA DENISA IONELA 525
PRODEA ELENA LELIA 527
PRUNA IOANA 529
PUFLEANU ELIZA 531
PUIE CAMELIA 533
PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 535
PURECE CLAUDIA-LIA 537
PUșCAș IULIANA SIDONIA 539
PUșCAșU GABRIELA 541
PUSCASU MARIA 543
PUSOK IOANA IULIA 545
RĂCEANU DANUBIA-ILEANA 547
RACHIERU MARIA-CRISTINA 548
RAD ADELA 549
RADU  A ELENA 551
RADU ADRIANA 553
RADU ANDREEA DANIELA 556
RADU LAURA ELENA 558
RADU MARIOARA 560
RADU NICOLETA 562
RADU SOLTANA 564
RĂDUCAN VENUȚA GRAȚIELA 566
RĂDUCU ALINA 568
RĂDULESCU DELIA ILEANA 570
RĂDUȚOIU AMIRA 572
RAFIROIU VIORICA 575
RALUCA RADU 579
RANTA MARIANA MONICA 581
RÂPIANU RALUCA-ELENA 583
RARINCA GEORGETA 584
RASU IULIA 585
RAȚIU LAVINIA CARMEN 587



RĂVEANU MONICA/GEORGESCU MARINELA CAMELIA 589
RÎȘTEI LOREDANA MIHAELA 591
RISTOIU GEORGETA-ELENA 593
RIțIșAN CĂLINA DOCHIA 595
RODU  ELENA 597
ROGOJINA ELENA 600
ROJIșTEANU MIRELA 602
ROMAN ADINA MIHAELA 604
ROMAN CĂTĂLINA - EUGENIA 606
ROMAN MARIANA 608
ROMAN RODICA 610
ROȘCA ILEANA MĂDĂLINA 612
ROșCA VALERIA 613
ROȘCULEASA VERGINICA 616
ROSIU DANIELA 619
ROȘU NICOLETA DENISA 623
ROSU VALENTINA 625
ROTARIU DANIELA 627
ROTARU ANCA 630
ROTARU CARMEN 634
ROTARU NINA 636
RUSAN GABRIEL-TIBERIU/RUSAN OANA RALUCA 638
RUSAN IRINA 639
RUSU ANDRADA SIMINA 640
RUSU GABRIELA 642
RUSU IOANA 644
RUSU MARIANA 646
RUSU OANA ELENA 648
RUSZ DELIA CORINA 652
RUTA CATALINA 654
SABĂU ADELA IOANA 656
SABĂU SIMONA ZÎNA 658
SAFTA ADRIANA SIMONA 660
SAIGAU BIANCA 661
SALCUDEAN DANIELA 662
SALE CLAUDIA ALEXANDRINA 664
SĂLNICEAN CRINA-VERONICA 665
SAMAșCA ANAMARIA 666
SANDU ADRIANA 667
SANDU CIPRIAN 668
SANDU CRISTINA 670
SANDU ELENA-ELIZA 672
SANDU LAURA GABRIELA 675
SANDU VIORELA 677
SĂNDULACHE ANA LOREDANA 679
SARARU DANIELA 681
SARBU LILIANA 682
SARCA CORNELIA ANGELA 684
SARICA ZOȚA 686
SAULEA VIOLETA 689
SAVA ELENA 691
SAVA LUCIA 693
SAVA-NECULA DANA 695
ȘCHIOPU IULIANA 696
SCHMIDT LUCIA 698
SCRIDON MONICA DORINA 700
SCRIPCARU MIHAELA 702
SECIU ADRIANA 704



SECOșAN NICOLETA 706
SEICIAN MARIA 708
SELYEM ALEXANDRU 711
SEMERIAN CLAUDIA GABRIELA 712
SERAC IOANA 713
SERBAN CRISTINA 715
SERBAN CRISTINA 716
ȘERBAN DIANA-ELENA 717
ȘERBAN GABRIELA MARIANA 719
ȘERBAN GEORGIANA-DENISA 720
ȘERBAN MIHAELA  722
ȘERBAN MIHAELA MIRELA 724
ȘERBAN SIMONA CODRUTA 728
ŞERBAN- TĂNASE AURORA 730
SEREA IULIANA 733
SERICIUC ELISAVETA-ELENA 735
SFETCU ADRIANA CRISTIANA 738
SFETCU DELIA-LILIANA 740
SFETCU MARIA 742
SIGHEARTĂU ANDREEA-LUCIA 744
SÎIA ELENA 745
SÎLION DANA MIHAELA 747
SIMA  OTILIA GEORGETA 748
SIMACHE RAMONA NATALIA 749
SIMIN LIDIA NICOLETA 751
SIMION ROZAURA 753
SIMONA ȘĂRONI 755
SIMULESCU DANIELA 757
SÎRBU ANDA DORINA 759
SITARU IASMINA 760
SITEAVU JENICA 762
SLAVU NICOLETA/VLAD MARINELA 764
ȘLINCU DOINA-GABRIELA 768
SMADU GEORGETA DANIELA 769
SMULIAC LUCICA 771
SOARE ELVIRA 773
SOARE NATALIA NICOLETA 777
SOFEI ADRIANA 779
SOLOMON ANGELICA 781
ȘOLTUZ RAMONA 783
SOROCEAC MIHAELA 785
SOROIU ȘTEFANIA 787
ȘORTAN MARIUS 789
SPINEANU ANA-MARIA 791
SPIREA DANIELA 793
SPIREA LOREDANA PETRUTA 795
SPIRIDON IONELA ANIȘOARA 798
STAMATOIU ANCA 800
STAN  NICULINA 802
STAN ILEANA 804
STAN LAURA MARIETA 806
STAN LIDIA 808
STAN LIVIA 810
STAN NICOLETA 812
STAN ROXANA 814
STANCIU ANA 815
STANCIU DANIELA 817
STANCIU LILIANA 821



STANCIU MARIA 822
STANCIU MELANIA 823
STANCIU MIHAELA 827
STANCU MARIANA-CRISTINA 828
STANGA ADRIANA 830
STANILA ANA-MARIA 832
STĂNIMIR CARMEN-ALINA 834
STANOIU NICOLETA -GIORGIANA 836
STĂNUș ANIșOARA-GEORGETA 838
STAVĂR CONSTANTIN 840
ȘTEF ALINA-ANGELICA 842
ȘTEFAN  MIRELA 844
ȘTEFAN CĂTĂLINA-STELUȚA! 846
ȘTEFAN DANA IULIANA 848
STEFAN DORA 850
STEFAN ELENA VALENTINA 855
ŞTEFAN LIVIOARA IONELA 857
ȘTEFAN MARINELA OLIVIA 859
STEFAN NADINA 861
STEFANESCU TEODORA 863
STEFANIA MANEA 865
ȘTEFONI VIOLETA MARIANA 867
ȘTEțIU ANDREEA ELEONORA 869
STOIAN CAMELIA MARIANA 872
STOIAN SIMONA 874
STOIAN TODORA 876
STOICESCU DUMITRU 879
STOICESCU ELISABETA MARIA 880
STOICHICESCU LORENA 884
STOICHIN ROMINA- CATALINA 886
STRATULAT CRISTINA AMELIA 888
STRĂUȚ MARIA 890
STRETEA LAVINIA MARIA 892
STROE IRINA -GABRIELA 894
STROE PAULA 896
SUCILEA CĂTĂLINA 898
SUCIU ELENA MIHAELA 900
SUCIU OLIVIA FLORENTINA 902
SUCIU PETRONELA 904
SUSA GABRIELA MARIA 906
SUSAN IULIA MARIA 908
SZABO ANCA-IOANA 910
SZABO ANDREEA TIMEA 911
SZABO LIVIA 912
SZAKACS SIMONA NICOLETA 914
SZASZ MIRUNA-RAVECA 916
SZIGYARTO KORNELIA 918
SZILAGYI ANDREEA 920
SZILÁGYI ELLA-MÓNIKA 922
SZILAGYI RENATA/DONCA RODICA/POP COSMINA/BONTIDEAN PETRA 924
SZŐCS ILDIKÓ 926
TĂBUȘCĂ ZÎNICA 928
TACHE LAVINIA 930
TACU CRISTINA CLAUDIA 931
TALAPAN ALINA MIHAELA 935
TALPĂU ROXANA VALERIA 937
TAMAș MARIA MIRELA SI LOGHIN ANTUZA MALINA 939
TANASĂ GABRIELA 942



TĂNASE ANICA-MARIA 944
TĂNASE CATERINA 946
TĂNASE ELENA VIOLETA 948
TĂNASE VALENTINA 950
TAPASZTO MIHAELA 952
ȚĂRANU CRISTINA 954
TARAȘ CRISTINA VIOLETA 956
TARR DELIA MONICA 959
TARTA  ADRIANA DANIELA 961
TĂTAR IULIA SIMONA 963
TATU AURORA CLAUDIA 964
TĂUT MIHAELA 966
TAUTU SILVIA 967
TEGLA PATRICIA 968
TELE LAVINIA FLORINA 970
ȚENEA ELENA 972
TENTEA LIVIA 973
TEODORESCU MONICA 974
ȚEPIȘ MARIOARA 975
TICĂ DAN ALEXANDRU 977
TIFREA ANDREA- TEODORA 978
ŢIFUI DANIELA 984
TILVESCU CRISTIAN 986
TIMANDI NICOLETA/POPA MARIA 988
TIMOFTE DANIELA 990
TINTA IRINA LILIANA 992
TIPI IZABELLA 994
TIRA   ALINA 995
TIRIM RODICA 997
ȚÎRțIU GABRIELA 999
TÎRZIU CLAUDIA 1000
ȚOABĂ ANGELICA 1002
TOADER DIANA 1004
TOADER RODICA 1006
TOADER VIRGINICA 1008
TOD ADRIANA 1009
TODORUT CLAUDIA MIHAELA 1010
ŢOGOE PETRA 1013
TOKES EMILIA EMANUELA 1015
TOLAN ALICE 1016
TOMA ELVIRA, SCARLAT ANA MARIA 1018
TOMA MIOARA 1020
TOMA MIRABELA - ALEXANDRA 1022
TOMESCU GICA 1024
TOMESCU ILEANA 1026
TOMESCU IOANA 1027
TOMESCU MARIA-MANUELA 1028
TOMICI MIHAELA CORINA 1030
TOMOIAGĂ MIRELA-ADELINA 1032
TOTOLICI-RUSU SĂFTICA 1033
TRAISTARU ANA CRISTINA 1035
TRĂISTARU INGRID MONIKA 1036
TRANĂ ADELINA LIDIA 1037
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 1041
TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 1042
TRANECI DANIELA 1044
TRAŞCĂ VIOLETA 1046
TREȘINĂ DANIELA 1048



TRIF DANIELA RAMONA 1050
TRIF LAURA 1052
TRIF MONICA 1053
TRIF RODICA 1055
TROFIN IONELA 1056
TRUFAS IOANA ANGELA 1057
TRUSCA MARIA MAGDALENA CRISTINA/BISTRICEANU DANIELA 1058
TRUȚA ANA-MARIA 1061
TRUțA CRINA - VALENTINA 1063
TUCULIA FLORICA 1064
TUCUSILA NICOLETA RAMONA 1067
TUDOR ANDREEA COSMINA 1069
TUDOR DANIELA 1071
TUDOR IOANA 1072
TUDOR LUCIA GHERGHIȚA 1073
TUDOR MARIANA NICOLETA 1075
TUDOR MIHAELA 1078
TUDORA ELENA RAMONA 1080
TUDORACHE  MARIA 1082
TUDORACHE LILIANA 1084
TUDORACHE MARIUS ADRIAN 1085
TUDORACHE VALENTINA 1087
TUDORI VASILICA 1089
TUDORIE EMILIA CAMELIA 1091
TUDOSE ANCA 1093
TUDOSE CARMEN 1095
TUDUCE CRINA 1097
TUFEANU AURA 1099
TURC MARIUS-IONEL 1100
TURC-GAL ANAMARIA 1101
TURLEA OANA SONIA 1103
TUSINEAN GABRIELA IOANA 1105
TUTUIANU IULIA 1107
ȚUVIC ALINA-ROXANA 1109
UDREA MARIANA 1110
UDRESCU MARIA MADALINA 1112
UDROIU SELENA ELENA 1114
UNGHEANU MALINA DANIELA 1115
UNGUR MARCELA- MARIA 1117
UNGUREAN MONICA-LAURA 1123
UNGUREANU ANA 1125
UNGUREANU FLOAREA 1127
UNGUREANU OANA 1129
URDES MIHAELA-MARIA 1131
VADUVA NATALIA 1134
VAGNETI ALINA 1135
VAIDA ADRIANA- RODICA 1137
VALEA ANICA 1139
VALEANU CRISTINA 1141
VĂLEANU VALENTINA 1143
VANCICA ALINA OANA 1145
VÂNTU ADINA-DORINA 1147
VĂRCUș MIHAELA 1149
VARGA DORA LAURA 1151
VARGA EDIT 1152
VASILACHE CAMELIA 1154
VASILE GEORGETA 1156
VASILE GEORGETA 1158



VASILE SIMONA 1160
VASILESCU ANA-MARIA 1162
VASILESCU CRISTINA-BIANCA 1165
VASILIE RUT MARIA REBECCA 1167
VASILIEV ANCA-RALUCA 1168
VASILIU FLORENTINA ELENA 1170
VASILUțĂ LUCIANA ANCUțA 1172
VASS SAROLTA GYONGYI 1174
VĂSUț ANA MARIA 1175
VATAMANU MARINELA 1177
VĂTAVU RAMONA LUDMILA 1179
VECHIU TEODORA-MARILENA 1180
VELEA OANA-IULIA 1182
VELICIU AMELIA SIMONA 1184
VENETICU FLORENTINA 1186
VERDEȘ MARIA-IONELA 1188
VERDEș RALUCA DIDA 1190
VALENTINA MIRCAN 1191
SZABO ANCA-IOANA 1193
VERșIGAN DANIELA 1194
VESA ADINA / BAR ANDREEA 1196
VESA RODICA 1198
VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN 1200
VÎLCU ILEANA 1201
VÎLE MIHAELA CRISTINA 1203
VINT MARIA 1205
VÎRTIC ANCA-IONELA 1207
VISAN RALUCA-ANTOANETA 1209
VISALON MONICA - BEATRICE 1210
VISARINESCU NATALIA CRISTINA 1212
VISOIU MIOARA 1214
VITEK -DAROCZI MÁRTA -MARGIT 1215
VITOREANU DANIELA- VIOLETA 1217
VLAD ALEXANDRU 1219
VLAD MIHAELA 1220
VLAD RALUCA 1222
VLAD TEODORA LAURA 1224
VLADU ANA NICOLETA 1226
VLADUCU IONELA MAIRA 1228
VLĂDUțĂ FLORICA 1230
VLĂDUTESCU GEORGETA 1232
VLAICU-NICULA CLAUDIA 1234
VLASCIANU NICOLETA 1236
VODĂ MARIA RALUCA 1238
VOICU AURELIA 1240
VOICU CARMINA 1241
VOICU MARINA/ANGHEL LENUTA 1243
VOINEAG MARIANA 1245
VOLINTIRU OFELIA-RODICA 1246
VOLOC JENI FLORIANA 1247
VULTUR SORINA IOANA 1249
ZAHARIA ALINA 1251
ZAHARIA CARMEN 1253
ZAHARIA RALUCA 1256
ZAHARIA ȘTEFANIA 1257
ZAINESCU FLORENTINA 1259
ZAMFIR CRISTINA 1261
ZAMFIRA  CRISTEA GEORGIANA 1263



ZAMFIRA FLORENTINA 1265
ZAMFIROIU ANDREEA 1267
ZBÎRCEA ALINA CĂTĂLINA 1269
ZBÎRCEA IONELA 1271
ZGHIBARTA GABRIELA 1273
ZLATCU TINCUTA 1275
ZOICAN ELENA SIMONA 1276
ZOLYOMI LENUțA-VIORICA 1278
ZSIDÓ JUDIT 1280
ZUZA CAMELIA 1281
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	 Platforma Khan Academy este una din cele mai cunoscute platforme de învățare online. Copiii pot învăța atât teoretic, cât și practic despre matematică, știință și inginerie, calculatoare, artă și științe umane, economie și finanțe
	 Star Walk Kids - Astronomy for Children-Star Walk Kids - Astronomy for Children (4+), disponibil pentru IOS și Android, este un planetariu virtual și instrument de educație prin care poți învăța mai multe despre constelații și corpuri cerești.
	 Monster Math-Cum ar fi să-ți îmbunătățești abilitățile matematice într-un mod distractiv? Încearcă Monster Math (9+), o aplicație de matematică distractivă în stil arcade, care oferă jocuri matematice interactive și provocatoare pentru copiii care d...
	 pentru cei pasionati de programare, robotică și tehnologie, câteva filme care folosesc ca tema centrală aceste subiecte, despre aplicativitatea acestor domenii în viața reală
	 The Lego Movie
	 Big Hero 6
	 Hidden Figures
	Descoperirea unor muzee prin intermediul tururilor virtuale a condus la imbogatirea bagajului informational al elevilor. Am facut recomandarea ca impreuna cu parintii sau cu alti colegi sa parcurga tururile virtuale ale:

	Ca și activitate practică pentru perioada Sărbătorilor Pascale, copiii au realizat decorarea unor ouă din polistiren, folosind paiete colorate, diverse accesorii, precum flori, fundițe, panglică colorată și prezentarea la finalul orei a creațiilor pe...
	Concuzionând, toată această perioadă complicată a putut și va putea fi în continuare traversată cu un impact negativ cât mai redus doar prin bunăvoința și mai ales prin implicarea copiiilor și părintilor în activități care să îi stimuleze și să le men...
	Colaborarea elev-profesor va duce întotdeauna la rezultate favorabile, cu beneficii reale pentru toti cei implicați.
	Activități extrașcolare online
	de Nagy Silvia, profesor la Școala Gimnazială Geo Bogza,                                               Bălan, Jud Harghita
	Se spune că nu e bine să-i educăm pe copii pentru prezent, ci pentru viitor, pentru a se adapta la cotidian, că este necesar să-i  cunoști pentru a putea folosi metode, mijloace adecvate pentru a obține finalitatea dorită. Nu trebuie însă să uităm că ...
	Fiecare cadru didactic urmează o programă unitară care are ca finalitate niște examene naționale. Astfel, elevii se străduiesc și învață pentru a le promova. Toate acestea însă nu sunt suficiente pentru formarea acestora. Pe lângă studiu aceștia trebu...
	Aceste activități extracurriculare sunt utile tuturor elevilor. Ei vor fi puși în situații noi, diferite de cele de la clasă, pot întâlni oameni noi cu experiențe diferite care să îi ajute să -și însușească diferite achiziții necesare devenirii lor.
	Educatia extracurriculara are un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor.  Astfel educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea aptitudinilor, talentelor, abordarea unui stil de viață civilizat. Oricât...
	Răspândiți spiritul Paștelui, nu virusul!
	Importanta activitatilor extrascolare în timpul pandemiei
	„Activitățile extracurriculare -                                                                                   Modalitate de atragere și menținere a elevilor în procesul educațional”
	Prof. înv. primar: NEGRU IULIANA
	Liceul Tehnologic “Ion Creangă”, comuna Pipirig, jud. Neamț
	“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățîm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
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	Explorarea în online
	Prof. înv. prim. NEGULICI DORINA
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice
	Copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii pune tot soiul de întrebări despre Univers și despre planeta noastră.
	Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice su...
	Activități de graphic design
	4. Ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei
	Cine a spus că nu poți învăța să cânți la un instrument muzical online? Sau că nu poți învăța să dansezi, să joci șah sau să vizitezi virtual o locație? Toate aceste exemple fac parte din categoria activităților extrașcolare online care au urcat în to...

	Tradiții și obiceiuri creștine de Sfinte Paști
	Prof. Nicolovici Constantin
	Colegiul Tehnic Mătăsari, Jud. Gorj
	Importanța activităților extaşcolare realizate în online
	Dezvoltarea atitudinii de ocrotire şi conservare a mediului înconjurător
	în şcoală prin proiecte educaționale
	Copilul pătrunde în universul școlar de la o vârstă fragedă. Activitățile impuse de predare – învățare – evaluare sunt uneori dificile prin prisma abstractizării, nu întotdeauna avem la dispoziție materiale intuitive. Limbajul stabilește deseori o bar...
	Activitățile  extracurriculare au un rol important în viața micului școlar, îl  responsabilizează, se pregătesc pentru viitor; îl ajută să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, să-și facă prieteni, să socializeze, să comunicare cu semenii. A...
	Educația extracurriculară (realizata chiar online) își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudi...
	Trebuința de se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conț...
	Vizitele, direct sau virtuale, la muzee sau case memoriale au constituit un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor na...
	Prin vizita la muzeu s‐a urmărit familiarizarea elevilor cu un mediu educativ diferit de sala de clasă, un mediu prietenos, atractiv și în același timp un necesar izvor de informații. Astfel, această vizită poate deveni nu numai un mod util de cunoașt...
	Îmbinând jocul de rol („Vizitatorii”) cu derularea imaginilor din muzeu am reușit să descoperim valorile poporului român, frumusețile naturale ale României. Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sa...
	Prin fiecare activitate ȘCOLARII vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.
	Bibliografie:
	* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
	* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001

	Activitate extrașcolara online
	Prof. Ochian Adriana Stela

	Importanţa activităţilor educative realizate în parteneriat cu părinţii
	Activităţile extrascolare între online si traditional
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	Învățarea online- o realitate a zilelor noastre
	Una din cele mai mari provocări ale perioadei actuale o reprezintă învățarea online. În prezent predarea online pentru preșcolari și școlari a devenit o realitate zilnică. Educatorii, învățătorii și profesorii au nevoie de instrumente adaptate și prac...
	Avantaje:
	Dezavantaje:
	Importanța activităților educative realizate în online
	BIBLIOGRAFIE:
	Activitățile extrașcolare în grădinița de copii
	Profesori învățământ preșcolar: Marian Violeta – Nicoleta
	Pădureanu Cristina
	Grădinița cu program prelungit nr. 53 Constanța
	Abordarea modernă a actului educaţional, ca urmare a schimbărilor rapide ale societăţii, noile modele de curriculum, deşi diferite ca mod de abordare şi concepţie, trebuie alese şi adaptate contextului social, economic, cultural.
	Metodologia actuală se orientează în direcţia stimulării creativităţii elevilor, ce are la bază imaginaţia, dublată de motivaţia, implicarea conştientă în propria formare, dar şi un puternic efort voliţional.
	Activitățile extracurriculare – un alt mod de a învăța
	Prof. Paloș Claudia Daniela
	Grădinița cu Program Prelungit nr. 19
	Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

	ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ONLINE
	Prof. Înv. Preșcolar - IONELA VICUȚA PANĂ
	Grădinița SFÂNTA LUCIA - Craiova
	1.b Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit...

	log(a)
	Activitățile extrașcolare - între online și tradițional
	exemple de activități extrașcolare online
	Activitățile extrașcolare – între online și tradițional

	- turism virtual ”10 tururi virtuale ale celor mai faimoase peisaje din lume”
	 tehnico-științifice (cluburi și cercuri tematice, cursuri de programare online, tabere urbane );
	 ateliere creative de arte frumoase care îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația, șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist (cu...
	 cursuri și ateliere de gătit în care copilul descoperă arta culinară, lecții de nutriție care vor forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții;
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	Chestionare și quiz-uri
	Proiectul
	Jocurile didactice
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice
	Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice su...

	PLEDOARIE PENTRU NEVOIA DE A CITI ADRESATĂ PĂRINȚILOR
	ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ
	Importanta activităților extrașcolare desfășurate în pandemie
	Importanța activităților extrașcolare realizate în pandemie
	Traducere:
	IMPORTANŢA ACTIVITŢILOR EXTRASCOLARE -                                         ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI ONLINE
	Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Sărbătoare a Învierii
	Importanța activităților educative realizate în online                                                   pentru promovarea imaginii școlii
	Activitățile extrașcolare - între online și traditional
	Prof. înv. primar Pomîrleanu Elena
	Scoala Gimnazială ’’Mihail Andrei’’ Buhuși, jud. Bacău
	Activitățile extrașcolare - între online și tradițional
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	Importanţa activităţilor extraşcolare
	Prof. Popa Ancuta - Loredana                                                                                                  G. P. P. Nr. 1 Tinca
	Bibliografie:
	Activitățile extrașcolare - între online și traditional
	Prof. POPA MARIA-CRISTINA
	Scoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău
	Anul școlar 2020-2021 a fost o provocare încă de la 1 septembrie când m-am revăzut cu colegii și am înțeles că nimic nu va mai fi cum era. Noile reguli – purtarea măștii, distanțarea, spălarea frecventă a mâinilor și igienizarea lor –au fost elemente ...
	Axată mai mult pe învățarea tradițională, față în față, cu aplicarea diferitelor tipuri de metode mai vechi sau mai noi, mi-a venit foarte greu să țin pasul cu învățarea online. Dacă la început stăteam ore întregi pentru a descifra și pune în aplicare...
	La istorie, activitățile extrașcolare presupun activități practice cum sunt: vizitele în muzee, excursiile, activitățile de documentare etc. Noilor programe școlare oferă profesorului de istorie o mai mare varietate de mișcare în ceea ce privește locu...
	În perioada pandemiei de anul acesta nu mi-am propus să realizez astfel de activități. Dar iată că tehnologia a fost de partea mea. Fără să vreau am reușit cu elevii de clasa a VI-a să ajung în atelierul lui Leonardo da Vinci accesând aplicația Mozaik...
	Am mai descoperit în decursul acestui an școlar, faptul că elevii își pot dovedi creativitatea în realizarea de lucrări în mediul online: prezentarea de personalități istorice, evenimente care au marcat lumea etc. În anii trecuți aceste activități chi...
	Chiar dacă școala față în față trebuie să continue, online-ul cu tot ce am descoperit noi, profesorii și elevii noștri va rămâne o componentă viitoare de care va trebui cu toții să ținem cont. Imi este totuși dor de o excursie în aer liber cu elevii m...
	Importanța activităților extrașcolare
	Prof. Popa Oana-Maria
	Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se...
	Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. Acestea vizează, de regulă, ...
	Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediu...
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice
	6. Cursuri de improvizație pentru copii
	7.Cursuri de robotică pentru copii
	8. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului
	9. Activități extrașcolare de balet, gimnastică sau dans
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice- chiar dacă în această perioadă de izolare locațiile fizice sunt închise, elevii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula pentru noul format.
	5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei


	Ce activități extrașcolare vor fi din nou disponibile după ce traversăm perioada de distanțare socială?
	6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți
	O altă călătorie virtuală realizată chiar inainte de vacanța de Paște a fost la Muzeul Vaticanului. Un Tur virtual al muzeului, descoperirea istoriei, arheologie, toate într-un singur loc. Pentru această călătorie am folosit site-ul:
	https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html.
	EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ONLINE
	Înv. Popescu Cristina Florentina                                                                                       Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, jud. Giurgiu
	IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE
	Şcoala Gimnazială nr. 99, Bucureşti, Sector 4
	ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA PENTRU INTERCULTURALITATE

	Modalități de realizare a activităților școlare și extrașcolare                                              în învățământul online
	1. Activități tehnico-științifice.




	6
	Cursuri de graphic design
	Cum explicăm semnificația Paștelui pe înţelesul copiilor
	Este bine ca tu, adultul, să stăpâneşti cum se cuvine datele istorice
	Şapte paşi în care poţi explica conceptele creştine esenţiale
	Cunoscând faptele, le poţi prezenta copiilor potrivit vârstei lor
	Activitățile extracurriculare
	modalități de atragere și menținere a elevilor în procesul educational
	prof. înv. primar: Radu Laura Elena
	Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov
	ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE                                                              ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL
	Prof. Răduțoiu Amira
	Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice
	Cursuri de graphic design
	5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei

	6. Cursuri de robotică pentru copii și adolescenți
	Activitățile extrașcolare în pandemie
	Prof. Raluca Radu
	Grădinița P. P. Nr. 25 Timișoara

	LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ONLINE                   ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
	CLUJ - NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ
	 activități extracurriculare tehnico-științifice, prin care cunoștințele pe care le deprind elevii prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți îi ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvări...

	Importanța activităților extrașcolare
	Înv. Rogojină Elena                                                                                                            Şcoala Gimnazială nr. 1 Sat Văleni, Jud. Vaslui
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	Provocările profesorilor legate de educația online (formala/non-formala) sunt:
	Educația (formala/non-formala) cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient
	 Părinții spun „prezent” la educație
	Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinț...
	 Punți digitale între profesori
	Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari
	 Autonomie în învățare pentru elevi
	Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea ele...
	 Învățare prietenoasă de acasă
	Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mul...
	 Repoziționarea școlii
	”In aceste zile, nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și ...

	IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PANDEMIE
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice

	4. Cursuri de robotică pentru copii
	Rolul activităților extracurriculare în activitatea online
	Importanța priceperilor şi deprinderilor practice de muncă                                                    în orele de abilităţi practice în ciclul primar
	Prof. înv. primar Sarica Zoița
	Astfel de activități extrașcolare, ar putea fi:
	- sesiuni de arta și lucru manual: care presupun concentrare, modalitate de petrecere a timpului liber într-un mod relaxant și agreabil.
	- ateliere creative: cărți de desenat, creioane colorate, plastilină, baloane, etc., învățând să facă lucruri creative din ele. Toate aceste activități îi vor ține ocupați și vor învăța chiar ceva nou din ele, le stimulează empatia, abilitățile de com...
	- cititul: lectura este una dintre principalele tactici de dezvoltare a vocabularului și de îmbunătățire a abilităților de comunicare.
	- grădinăritul: îngrijirea unei grădini, plantarea semințelor și urmărirea creșterii plantelor îmbunătățesc abilitățile cognitive și abilitățile sociale.
	- participarea într-un club sau cerc tehnico-științific, în cadrul cărora se poate învăța despre subiectele care îi pasionează pe elevi (din domeniul fizicii, chimiei, roboticii etc.).
	- înscrierea la diverse cursuri:
	 Cursuri creative de arte frumoase
	 Cursuri și ateliere de gătit - pe de o parte, Arta culinară îi poate învăța pe copii disciplina și ajută la dezvoltarea creativității și abilitaților cognitive, iar pe de altă parte le va forma copiilor un obicei sănătos de alimentație pentru tot pa...
	 Cursuri de limbi străine - în ultima perioadă numeroase instituții oferă cursuri online de limbi străine. Acum, copilul are ocazia să înveţe şi să se bucure de cele mai moderne tehnici de predare, la un click distanţă: jocuri de rol, exersarea limbi...


	Scopul acestui proiect  a fost  implicarea tuturor copiilor preşcolari  şi a cadrelor didactice în activităţi care să conducă la educarea trăsăturilor de caracter, a valorilor moral-creștine, să valorifice  potenţialului creativ prin realizarea unor l...
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	Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar
	Prof. SFETCU DELIA                                                                                                       Școala Gimnazială Nr. 6 DR. TR. SEVERIN
	Prof. ȋnv. preşc., Sitaru Iasmina,                                                                                Grădinița P. P. Nr. 1 Sânnicolau Mare, jud. Timiş
	1. Activități extracurriculare tehnico-științifice

	Există tradiții pentru fiecare zi din Săptămâna Patimilor

	Impactul activităților extracurriculare asupra randamentului școlar
	ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -                                                                                                                                ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL
	PARTENERIATUL CU PĂRINȚII                                                                                    PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
	ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL
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	IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE
	REALIZATE ÎN PANDEMIE
	Activitățile extrașcolare între online și tradițional
	Județul Teleorman – P. I. P. Stănimir Carmen-Alina
	Școala Gimnazială Slobozia Mândra,
	IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
	prof. Stănuș Anișoara - Georgeta
	Școala Gimnazială Șugag, jud. Alba
	ACTIVITATILE EXTRASCOLARE INTRE ONLINE SI TRADITIONAL      Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar
	Prof. Stefanescu Teodora                                                                                                   Liceul Teoretic C. A. Rosetti, Bucuresti

	IMPLICAREA ELEVILOR ÎNTR-UN PROIECT eTWINNING.                      EXEMPLU DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ÎN PANDEMIE
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	https://m.facebook.com/groups/1087778661609087/permalink/1268929193494032/ 
	https://wordwall.net/ro/resource/7245201/g%c4%83se%c8%99te-perechea-ziua-rom%c3%a2niei- 
	https://www.youtube.com/watch?v=FweKl9K7lvg
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