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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL     
INSTRUCTIV-  EDUCATIV 

 
Prof. înv. preșc. Runcan Mihaela 

G.P.N. Cristeștii-Ciceului 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar sunt 

anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: desfășurarea 

acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se mai pot 

concentra la ore. Programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: 

urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris.   

Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități 

extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată.  

Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, mai ales cei care locuiesc la țară, 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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 

acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului 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 elevul 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. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 

obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la 

școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor  împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de 

aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce 

înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne 

apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate 

determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 

colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 

activități. 
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În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 

elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 

desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase 

care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât 

sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 

conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 

alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 

momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 

societate. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 

sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar 

contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe 

care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în 

anumite momente.  

 Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 

reprezentanții bisericii, școala. Aceasta stă la baza formării individului și niciun factor nu poate lipsi 

pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat.În cadrul școlii se pot organiza simple 

activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 

comunității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: Ciolan,L.(2008),,Învățarea integrată ,Ed.Polirom Iași 
                      D,Harmant,L.(1941),Programe de învățământ și educație permanentă,EDP,Buc. 
                      Dumitrana ,M.,(2008)Didactica aplicată,Ed.V ȘI I Integral,București. 
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ROLUL  ACTIVITATILOR  EXTRASCOLARE  IN  PROCESUL  EDUCATIONAL 

 

GRADINITA NR. 178, BUCURESTI, SECTOR 5 
PROF. RADOI IONELA 

PROF. BADARAU DOINA 

           

             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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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. 

 

5



            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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 

dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 

foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

„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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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 

Educatoare: Balea Maria-Madalina 
Gradinitacu program prelungit 
“Casuta cu Povesti “, Craiova 

 
 
Pedagogulamerican Bruner (1970) considerăcă „oricăruicopil, la oricestadiu de dezvoltarei se poatepreda 
cu succes, într-o formăintelectualăadecvată, oricetemă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 
stadiului respectiv de dezvoltare, dacămateriaesteprezentată „într-o formămaisimplă, astfel încât copilul 
să poată progresa cu maimultă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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.Încadrul 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 
preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătireacopilului pentru viaţă. Înlegătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 
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. 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. 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 munciilor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.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 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 
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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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 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, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata natura, 
fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, aexcursiilor 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.  
 
 
Bibliografie: - Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în „Învăţământulprimar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; - Ionescu, 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, 
EdituraPolirom, 2002 - Allport,W, Gordon, ”Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
BĂLAN GABRIELA TABITA 

LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA 
 
 

Studiile de psihologie socialǎ au atras atenţia asupra faptului cǎ societatea trebuie sǎ genereze 
individului în mod constant un sentiment al apartenenţei la comunitate pentru a putea rezista provocǎrilor. 
Izolarea socialǎ este o problemǎ care nu ţine cont de vârstǎ, poziţie socialǎ, nivelul de inteligenţǎ sau 
cetǎţenie, ci se manifestǎ încǎ din copilǎrie. 

Datoritǎ variatelor moduri de rǎspândire din societatea contemporanǎ, singurǎtatea socialǎ tinde sǎ 
devinǎ experienţǎ colectivǎ. Ea a condus la destabilizarea sistemului şcolar românesc, datoritǎ ridicǎrii 
zidului de necomunicare dintre pǎrinţi şi copii, dintre profesori şi elevi, dintre elevi, a lipsei de coerenţǎ în 
ceea ce priveşte viitorul, a accentuǎrii deosebirilor dintre oameni (nu au aceleaşi interese, valori, gusturi, 
apare competiţia, dispar compasiunea şi într-ajutorarea). 

Unitǎţii de învǎţǎmât îi revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenţei la grup prin crearea 
unor activitǎţi specifice, care sǎ evidenţieze atât rolul elevului, cât şi pe cel al clasei ca sintalitate. Putem 
în acest fel marşa pe ideea cǎ fiecǎrui membru al unui grup de elevi îi revine sarcina de a fi responsabil 
pentru ceilalţi.  

Deoarece oamenii primesc influenţe educative din multiple direcţii, activitǎţile formale 
(instituţionalizate) trebuie conjugate cu cele nonformale (extraşcolare) şi cu cele informale (difuze) pentru 
a-şi dovedi eficienţa. Deşi educaţia formalǎ se situeazǎ pe primul loc, cea nonformalǎ are o acţiune mai 
evidentǎ în momentul în care educabilii ajung la autoeducaţie.  

Educaţia nonformalǎ a primit de-a lungul timpului o serie de definiţii, dintre care reţinem cǎ ea 
constituie ”ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru cadru instituţionalizat 
extradidactic sau/ şi extraşcolar”1 vǎzut ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal”2. 

Existǎ patru opţiuni metodologice generale în ceea ce priveşte activitǎţile nonformale: centratǎ pe 
conţinuturi (sǎnǎtate, planning familial, formare agricolǎ), pe probleme de viaţǎ, pe conştientizare (pentru 
respectarea drepturilor şi libertǎţilor individuale), pe educaţia umanistǎ (cultivarea unei imagini corecte 
despre sine, a încrederii în capacitǎţile de creaţie, de iniţiativǎ, de decizie). 

Trebuie sǎ precizǎm cǎ este utilǎ respectarea unor reguli şi principii pentru a desfǎşura activitǎţi 
nonformale de calitate. Acestea au la bazǎ competenţele şi conţinuturile educaţiei formale şi oferǎ diverse 
posibilitǎţi de aplicare a cunoştinţelor dobândite în cadrul educaţiei oficiale. Nu exclud efortul elevilor şi 
sunt atractive datoritǎ formelor lor variate (cercuri de lecturǎ, sportive, cultural-ştiinţifice, întâlniri cu 
scriitori, cluburi de ştiinţǎ, serbǎri şcolare, drumeţii, excursii, tabere, expediţii, Şcoala de Week-End, 
concursuri, vizionǎri de spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulǎ, activitǎţile au loc în şcoalǎ 
şi sunt constituite din cercuri  pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiţii culturale/ 
sportive, sesiuni de comunicǎri ştiinţifice, comemorǎri sau festivitǎţi, olimpiade etc. Au caracter formativ-
educativ, sunt facultative sau opţionale, cunosc modalitǎţi diferite de finanţare, nu presupun acordarea de 
note şi evaluarea riguroasǎ, promoveazǎ munca în echipǎ, presupun un demers cross-/trans-
/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsǎ legǎturǎ cu pǎrinţii, elevii, 
organizaţiile socio-culturale sau politice. Conţinutul este organizat pe arii de interes, nu pe ani de studiu 
sau pe discipline academice. 

Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai apropiatǎ 
dintre educator şi educat. Chiar dacǎ profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta 
spontan şi liber. Adultul nu îşi impune punctual de vedere, cel mult sugereazǎ, coopereazǎ şi îi sprijinǎ sǎ 
devinǎ buni organizatori ai propriei activitǎţi. In prim-plan se aflǎ educabilul, în plan secund rǎmânând 
cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul sǎ îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de cooperare, de 
colaborare, de asumare a responsabilitǎţii. Paleta de strategii didactice variate oferǎ elevului şansa de a 

                                                 
 
 

9



acumula experienţe de viaţǎ prin contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ şi 
spiritualǎ. Educatul devine resursǎ, producǎtor, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria 
învǎţare. 

În vederea creşterii interesului şcolarilor pentru cunoaştere şi a dezvoltǎrii unor trǎiri emoţionale 
autentice, activitǎţile nonformale trebuie sǎ ţinǎ cont de interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele 
elevilor. 

Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei nonformale: individul se adapteazǎ mai uşor 
cerinţelor ulterioare ale societǎţii, observându-se schimbǎri la nivelul vieţii de familie, a pieţei  forţei de 
muncǎ, a comunitǎţii, a societǎţii multiculturale şi a globalizǎrii. 

Şcoala din zilele noastre nu poate ignora experienţele acumulate de elevi în cadrul acestor 
activitǎţi. Ca şi educaţia formalǎ, cea nonformalǎ urmǎreşte formarea unor comportamente propice 
învǎţǎrii continue, chiar şi prin mijloace proprii, achiziţionarea unui volum de informaţii şi transferarea 
lui în diverse domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experienţelor pozitive. 

În ultimul timp, constatǎm o tendinţǎ de apropiere între educaţia formalǎ şi cea nonformalǎ: prima 
tinde sǎ devinǎ tot mai flexibilǎ, mai adaptatǎ nevoilor şi motivaţiilor specifice educabililor, în vreme ce a 
doua se organizeazǎ din ce în ce mai riguros, urmǎreşte o cât mai explicatǎ recunoaştere publicǎ, foloseşte 
metode deja probate şi recunoscute de specialişti, urmǎreşte asigurarea unei anumite calitǎţi. 

Cu toate acestea, educaţia nonformalǎ îşi are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc 
sporirea coerenţei procesului instrutiv-educativ: educaţia permanentǎ şi orientarea prospectivǎ a educaţiei. 

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ, 
pe două circuite pedagogice principale: 
 a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri 
interdisciplinare, ateliere tematice / transdisciplinare; ansambluri sportive, artistice, culturale etc.; 
întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare/universitare; 
 b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii: 
 - activităţi perişcolare, organizate pentru valorificarea educativă a timpului  liber: cu resurse 
tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi ale elevilor, vizionări de spectacole (teatru, cinema etc.) 
expoziţii etc; cu resurse moderne: videotecă, radio, televiziune şcolară; instruire asistată pe calculator, cu 
reţele de programe nonformale etc.; 
 - 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. 
 Activităţile de educaţie nonformală nu au un caracter instituţional. Ele probează - în comparaţie cu 
activităţile de educaţie formală - câteva  note specifice: 
 - proiectarea pedagogică neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie 
permanentă - la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic civic, etc.; 
 - organizarea facultativă, neformalizată cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale 
comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie; 
 - evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau 
calificative oficiale. 
 Structura acţiunii educaţionale de tip nonformal are un plus de flexibilitate şi de deschidere în 
raport cu influenţele câmpului psihosocial care concentrează şi multiplică numeroase efecte centrale şi 
secundare, dependente de stilul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectat şi realizat în 
timp şi spaţiu. 
 Această structură parcurge două coordonate funcţionale specifice educaţiei nonformale, 
coordonate prezentate uneori ca obiective generale "de vocaţie": sprijinirea elevilor şi chiar a adulţilor cu 
şanse reduse de acces la o şcolaritate normală; stimularea dezvoltării socioeconomice şi culturale a 
personalităţii umane şi a comunităţilor locale ( De Landsheere, Viviane, 1992, pag.566, 567).  
 Pe acest fond sunt relevate şi obiectivele specifice educaţiei nonformale: dezvoltarea unor sectoare 
socioeconomice particulare; valorificarea adecvată a resurselor locale; alfabetizarea funcţională, în special 
a grupurilor sociale defavorizate; formarea şi perfecţionarea profesională; educarea generaţiilor pentru o 
existenţă sănătoasă în plan moral,  intelectual , tehnologic ,  estetic şi  fizic. 
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 Dezvoltarea educaţiei nonformale angajează "noile mass-media" care intervin din ce în ce mai 
eficient, urmare a unor progrese tehnologice permanente: presa scrisă, radio-televiziunea, sistemele de 
reţele video şi de calculatoare – cu profil şcolar(ALL) 
 Obiectivele specifice educaţiei/instruirii nonformale vizează: a) ridicarea nivelului  general al 
educaţiei prin "difuzarea programelor în şcoli izolate sau încadrate necorespunzător"; b) creşterea 
nivelului de pregătire al cadrelor didactice, din unele şcoli sau zone; c) completarea cunoştinţelor în 
domenii care solicită un grad ridicat de operativitate a informaţiei: limbi străine, ştiinţe socioumane, 
matematică, biologie etc.; d) stimularea "alfabetizării funcţionale" în domenii productive care solicită  
perfecţionarea şi chiar (re)calificarea profesională continuă (vezi Schramm, Wilbur; Kahnert, Friedrich; 
Coombs, Philip, H., Lyle, Jack, 1979). 
Mai mult, în ultima perioadă asistăm la o dezvoltare a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce 
mai mult de spaţiul şcolar. Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de 
activitate şi iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii 
culturale. Aceasta deoarece învăţarea „nu este legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate. 
Concepţia despre învăţare are la bază ideea şi observaţia că un număr mare al experienţelor noastre de 
învăţare s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite 
organizaţii şi biblioteci.” (Pasi Sahlberg, “Building Bridges for Learning – Recunoaşterea şi valorificarea 
educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii”).  
            Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr 
sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  
*  valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  
* oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil, mai deschis 
şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  
*  participare voluntară, individuală sau colectivă;  
*  modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor prin gama largă de activităţi pe care le propune şi 
posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  
 * dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi;   
 * formarea capacităţii organizatorice, de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, 
de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;  
* un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a 
talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc.  
            Educaţia nonformală reprezintă un proces educaţional mai puţin formalizat; este o activitate 
educaţională organizată, care operează în afară structurilor şi rutinelor sistemului educaţional formal. Ea  
valorifică activitatea educativă organizată în afara sistemului de învăţământ, dar în interiorul acestuia, sub 
îndrumarea cadrelor didactice specializate în proiectarea unor acţiuni educaţionale, ce asigură realizarea 
unei corelaţii între educator şi educat, la niveluri de flexibilitate complementare în raport cu resursele 
pedagogice formale. 
  Activităţile nonformale vin direct sau indirect  în sprijinul instuirii şi educării elevilor, contribuind 
la formarea şi autoformarea continuă.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Octavia Costea, Matei Cerkez, Ligia Sarivan, - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 
Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala românească 

 European Guidelines for the Validation of Non Formal and Informal Learning, document pregătit 
pentru conferinţa „Valuing Learning: European experiences in validating non-formal and informal 
learning“. Lisboa, 26 and 27 November 2007, CEDEFOP (doc. PDF)  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
Profesor învățământ preșcolar Braic Larisa Corina 

Școala Gimnazială „Sfântu Andrei”. Sărmaș 
 

„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 vin 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.  

 
Educația extrașcolară poate fi de tip informal (educarea copilului sub influența mediului socio-

cultural 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. 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 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.  
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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 

 
 
 
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. 2001, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,. 
3. LESPEZEANU M., 2007, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 
Bucureşti. 
4. PREDA. VIORICA, 2009, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova. 
5. TOMȘA, GHEORGHE, 2005, Psihopedagogie preșcolară și școlară, ed. Coresi, București.. 
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Activitățile extrașcolare la preșcolari 
 

Prof. Constantinescu Mihaela 
Prof. Călin Adriana 

Grădinița Nr. 62, București 
 

 
      ,,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”) 

 

      Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 

obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau activități 

desfășurate în afara spațiului educațional al grădiniței.  

 

      Activitățile extrașcolare de masă reprezintă activitățile care cuprind întreaga masă a copiilor dintr-o 

grupă, mai multe grupe sau chiar a întregii unități școlare.  Activitățile extracurriculare se desfășoară sub 

îndrumarea cadrelor didactice cu prilejul diferitelor sărbători sau evenimente cum ar fi: vizionare de 

spectacole de teatru și circ, excursii, vizite la muzee, concursuri școlare, plimbări în parc, serbări etc.  

Aceste activități le oferă copiilor destindere, recreere, voie bună, satisfacțiile atmosferei de de grup, iar 

unora dintre ei posibilitatea de afirmare și recunoaștere a aptitudinilor. De exemplu, concursurile școlare 

sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul copilului pentru diferite arii curriculare. Serbările și 

festivitățile marchează evenimente importante din viața preșcolarului. Din punct de vedere educativ, 

importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera sărbătorească 

instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări organizate de cadrele didactice, le oferă micuților răsplata 

primită după muncă și de asemenea, au un rol de motivare. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală și 

fizică a copilului. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale 

importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural.  

 

      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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      Prin modul relaxat de desfășurare, copilul își dezvoltă abilitățile de interacțiune socială și adoptă o 

atitudine pozitivă în dezvoltarea relațiilor cu cei din jur. Totodată, această activitate duce la creșterea 

coeziunii de grup în grădiniță prin orientarea spre munca în echipă. Copiii manifestă deschidere spre nou, 

caută soluții la problemele care necesită rezolvare, sunt mai responsabili. De asemenea, aceștia, își vor 

deprinde un comportament civilizat și adecvat locului, își educă răbdarea, iau contact vizual cu diverse 

obiecte de cult, își propun să devină mai iubitori, mai prietenoși, să fie cinstiți, să dovedească faptul  că 

sunt buni parteneri sociali.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII COPILULUI PREȘCOLAR 

 

Educatoare Ciocan Roxana 

Gradinita Casuta cu povesti, Craiova 

 

,,Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat”, a spus Burrhus 

Frederic Skinner ,psiholog american. Și alți mari psihologi și pedagogi au susținut teoria lui Skinner și 

desigur au întregit-o, spunând că scopul suprem al educației ar trebui să fie acela de a pregăti oameni care 

să acționeze și să gândească în mod independent. Copilul trebuie educat în așa fel încât să manifeste stimă 

și respect, dar acest obiectiv nu poate fi atins prin nimicirea individualității copilului, a adăugat scriitorul 

scoțian, Samuel Smiles. 

Educația este cunoscută în documentele de pedagogie sub trei forme: educație formală, 

nonformală și informală. Deși educația formală este considerată a fi forma cu cea mai largă utilizare în 

grădiniță, educația nonformală și cea informală întregesc procesul de învățare. 

Educația nonformală este acel tip de educație care se realizează într-un mod sistematic și 

organizat, desfășurându-se  într-un cadru instituționalizat, care de cele mai multe ori nu este o instituție de 

învățământ. Vorbim astfel despre festivaluri, excursii, expoziții de artă, drumeții, vizite,  adică activități 

care au un caracter mai puțin formal, însă scopul și obiectivele acestora sunt de a completa educația 

formală, astfel că rezultatul final este tot unul formativ.  

Copilul preșcolar își dezvoltă personalitatea în special prin acest tip de activități, întrucât la 

activitățile comune, cum sunt cele pe domenii experiențiale, copilul încearcă să atingă obiectivele propuse 

de cadrul didactic, nu își fixează singur un scop. Pe de altă parte, în excursii, drumeții sau festivaluri, deși 

toate se realizează sub atenta îndrumare a educatoarei, copilului i se permite o explorare mult mai adâncă 

a propriei personalități. Preșcolarul se simte liber să își traseze propriile strategii de explorare și abordare 

a unei situații și își poate fixa un scop pentru sine.  

În prezent, pedagogia are un scop, o finalitate care pune în centrul educației copilul. Preșcolarul 

nu mai este doar un receptor al mesajului transmis de către cadrul didactic, ci este un generator de 

informație, de material, ce odată utilizat de educatoare, poate duce la o evoluție spectaculoasă a 

personalității copilului. În același timp, accentul este pus pe nivelul de aplicabilitate în viața reală a 

cunoștințelor teoretice acumulate în grădiniță, prin educația formală.  Drumețiile, excursiile, festivalurile 

sau serbările, reprezintă un mod prin care preșcolarul poate depăși cu succes partea teoretică a unor 

situații de învățare. De exemplu, dacă în sala de grupă educatoarea realizează un joc didactic prin care 

copiii învață/își fixează cunoștințele cu privire la mijloacele de transport, într-o drumeție preșcolarii le pot 

vedea rolul și pot sesiza aspectul aplicativ al celor învățate în sala de grupă anterior.  
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În acest fel, nu doar că toate cunoștințele sunt foarte bine fixate, pentru că la nivel preșcolar  toate  

informațiile sunt asimilate de către copil bun formă concretă, dar copilul își poate crea propriile opinii și 

poate aduce argumente cu privire la realitatea care îl înconjoară, astfel că vorbim despre o dezvoltare 

armonioasă a personalității sale. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Constantin Dumitra, prof. înv. preșcolar, G.P.P. nr. 8 Buzău 

Țigău Mădălina, prof. înv. preșcolar, G.P.P. nr.  8 Buzău 

                                                          
 
 

 Copilăria este, sau ar trebui să fie, cea mai fericită perioadă a vieții. Îi conferă acest privilegiu 
lipsa de griji, apoi dragostea celor din jur, posibilitatea de a năzui către tot ce este mai luminos sau mai 
greu de atins pe lume. 
 Activitățile extrașcolare îi antrenează pe copii în activități cât mai variate și bogate în conținut. 
 În cadrul grădiniței noastre se desfășoară următoarele activități extracurriculare: teatru de păpuși, 
plimbări în aer liber, excursii, vizite la muzeu și case memoriale, concursuri, activităţii desfăşurate cu 
scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a protejării mediului 
înconjurător ș.a. S-au încheiat parteneriate cu diferite instituții: gradinițe, biserică, școli, spital, poliție etc. 
Activitățile sunt atractive la orice vârstă, ele oferind copiilor  prilejul de a observa obiectele şi fenomenele 
în starea lor naturală, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, îmbogățesc cunoştinţele copiilor 
despre frumuseţile ţării, le educă dragostea, respectul pentru frumosul din natură, artă, cultură. Activităţile 
extraşcolare joacă un rol deosebit de important și în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil, spun 
psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. 

Atașăm câteva poze din cadrul activităților extrașcolare pe care le-am desfășurat de-a lungul 
timpului. Obiectivele pe care le-am avut în vedere au fost: stimularea şi educarea atenţiei, exersarea 
atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii 
estetice, oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, 
valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. 
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Activități creative în Săptămâna ,,Școala Altfel’’ 

profesor înv. primar Cristea Liana Viorica 

Școala Gimnazială Nr. 25, Brașov 

 

,,Școala Altfel’’ este săptămâna așteptată cu entuziasm de elevi, părinți și cadre didactice. Este 

săptămâna în care învațăm cu mai multă bucurie și interes, fără presiunea calificativelor, a orelor și 

disciplinelor stabilite în orar.  

Este cunoscut faptul că părinții, elevii și cadrele didactice propun activități care de care mai 

atractive și interesante cu scopul de a sprijini acumularea cunoștințelor, dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Implicarea în planificarea și desfășurarea acestora, constituie un sprijin remarcabil pentru învățător. 

Modul în care se desfășoară activitățile este unul care duce la satisfacerea intereselor elevilor, a 

preocupărilor agreate de aceștia 

Prin activitățile desfășurate în acest interval de timp, creativitatea elevilor este permanent 

stimulată. Copiii pictează tricouri prin tehnica EBRU, originară din Turcia, în care, cu ajutorul unei 

baghete crează modele inspirate de emoția momentului. Culorile plutesc pe apă, nu se amestecă între ele 

iar la final cei mici rămân uimiți în momentul în care transferă pictura pe tricou sau pe o foaie de hârtie. 

Astfel devin mai încrezători în talentul lor, exersează concentrația și atenția, armonizează mintea, corpul 

și spiritul. 

Și prin activitățile de pictură ,,altfel’’, copiii învață tehnici noi într-un mod captivant și original.  

Implicarea și stimularea elevilor, asigură deplina libertate în manifestarea creatoare a acestora.  

Iată câteva tehnici de lucru utilizate, în care copilul este cel care descoperă fascinat modul de formare al 

culorilor secundare:  

Într-o farfurie se pune o peliculă de apă. Se adaugă, cu pipeta, picături de cerneală roșie, galbenă 

și albastră. Elevul sulfă într-un pai, împingând ușor culorile una spre cealaltă, asigurând amestecul 

acestora, două câte două. Astfel, observă modul în care apar culorile secundare sau binare.                                        

                                               

 Activitatea continuă pe grupe de câte 6 elevi, fiecare grup având câte o denumire:  Spectacolul 

culorilor, Forme colorate, Fluturașii creativi, Explozii de culoare, Palatul culorilor etc. 

 Fiecare primește câte un pahar de plastic cu apă și șampon incolor sau soluție pentru “baloane de 

săpun”. În două pahare se adaugă cerneală roșie, în alte două cerneală galbenă și în alte două, albastră. 
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Fiecare elev sulfă în pahar, cu paiul. Baloanele de săpun vor curge pe un carton. Culorile primare 

fuzionează, formându-se culorile secundare. 

 

                                        

Când planșa s-a uscat, cu carioca, se obțin forme spontane. Elevii au posibilitatea să descopere fel 

și fel de forme: animale, flori, obiecte etc 

                                                                  

 

Astfel de activități, bazate pe joc,  asigură o fuziune firească între componenta  teoretică și cea 

practică, noțiunile de limbaj plastic devenind accesibile elevilor. 

Săptămana ,,Școala Altfel’’ se dovedește astfel a fi un timp al bucuriei, al relaxării și învățării 

active, o săptămâna inedită, mult îndrăgită de elevi. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 

Dumitraşcu Gabriela-Gianina 
 

Activităţile extraşcolare fac parte din procesul de învăţământ şi, în ultimii ani, au devenit foarte 

importante în „mecanismul” activităţii didactice şi a unei bune relaţionări cu elevii şi au drept scop 

învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind 

domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 

dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Astfel de activități extrașcolare presupun un 

program la care elevul participă după ore și ar trebui să-l facă cu plăcere, deoarece scopul este acela de a-i 

forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului, acesta putându-şi găsi prin 

aceste forme de activitate înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 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. 

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. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză 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) 

 Spre exemplu, de-a lungul anilor, am desfăşurat un cerc de literatură cu elevii mei, atât cei mici, 

cât şi cei mari, în care am făcut diverse tipuri de activităţi. Cu cei mici, am dramatizat schiţele lui 

Caragiale, la şcoală, dar am fost şi la gară, unde am filmat într-un vagon schiţele „Bubico” şi „Dl Goe”..., 

activitate care i-a încântat pe cei de la clasele a cincea şi a şasea. Filmuleţele le-am prezentat în cadrul 

serbării finale, unde ceilalţi copii i-au felicitat pe micii actori şi au dorit să participe şi ei pe viitor la astfel 

de activităţi. Consider că elevii au legat prietenii mai puternice, iar stima de sine le-a crescut o dată cu 

aprecierea celorlalţi. 

Acum, acei mici „actori” au devenit mari, şi sunt în clasa a XII-a, şi facem în continuare lucruri frumoase 

în echipă, înscriindu-ne la un festival de booktrailere, unde au de făcut un trailer după o carte trasă la sorţi 
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de organizatori. Am filmat în aer liber, am căutat locul şi unghiul propice împreună, s-au ocupat şi singuri 

de unele aspecte, dar ideea de bază este că sunt mândră de ei, de cum colaborează şi colaborăm, şi 

consider că mai mult timpul liber ne-a apropiat, nu orele de curs în care, uneori au luat şi note mai puţin 

bune. 

Cu fiecare ocazie importantă (ziua unui scriitor, francofonia, sărbători), chiar şi când avem de studiat un 

anumit scriitor la clasă, încerc să fac şi altceva decât „clasicul”, iar ei se bucură când au ocazia de a-şi 

demonstra talentele ascunse. 

Orele de debate au asigurat fluiditatea limbajului şi comunicării, învăţându-i importanţa oferirii 

argumentelor solide şi susţinute cu fiecare ocazie când ai ceva de spus şi de susţinut o opinie. 

Consider că prin activităţile extraşcolare mi-am făcut elevii nişte „aliaţi” în procesul educaţional, toţi 

având ce învăţa unii de la alţii. 
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CALITATEA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE SAU 
CUM PREGĂTEȘTE GRĂDINIȚA PENTRU VIAȚĂ 

 
Profesor:  Irinela Nicolae 

Prof. invatamant preșcolar: Tania-Ileana Dumitrescu 

Grădinița P.P. “Amicii” Constanța 

 
“Educatia este un process al vietii si nu o pregatire pentru viata. Cred ca scoala trebuie sa reprezinte 

viata actual, viata tot atat de reala si de vitala pentru copil, ca aceea pe care el o duce in familia sa, cu 

vecinii sai, pe locurile lui de joaca.”                                                         

                                                                                                                   John Denvey            
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care este pregatit copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în ea, scoala, 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. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele 

sale specifice, 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.  

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. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru lumea 

contemporană. Îndeplinirea acestuia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al 

instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate 

deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o 

concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de 

reper valori autentice şi să se integreze armonios în societate. 

De cele mai multe ori, alternativele alese de copil la încheierea unei zile de gradinita sunt: camera 

personală, unde se pregăteşte pentru a doua zi ori stă la calculator sau la televizor, sau strada cu tentaţiile 

şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu de corectat, 

creează premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare în colectiv. Sunt 

generatoare de personalităţi controversate cu tendinţe de deviere într-o zonă nu tocmai bună din punct de 

vedere moral şi civic. 

Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate oferă posibilitatea 

valorificării acumulărilor prescolarului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele dintre acestea 
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pot avea un ecou în sufletul lor toată viaţa. Aceste activităţi au un rol important şi decisiv în evitarea 

situaţiilor extreme enumerate mai sus. 

Activităţile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului  copiilor încă din primele grupe si apoi in 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. Însă 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. În activitatea noastra de 38 de ani si respective, 37 de ani în 

învăţământul prescolar, am încercat să-l privim pe copilul cu care lucram nu ca pe adultul în miniatură, ci 

ca pe un om în continuă dezvoltare, am căutat să ne  organizam astfel activităţile  încât să 

trezimprescolarilor nostri curiozitatea.În realizarea activităţilor extraşcolare am antrenat întotdeauna cei 

trei factori implicaţi în actul educaţional        

 Copiii, prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 

  Familiile, prin susţinerea morală, financiară şi de cele mai multe ori implicarea chiar şi în 

organizarea activităţilor; 

  Gradinita, prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei trei factori, finalizarea activităţilor întreprinse. 

Activitatile extracurriculare, 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. 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 
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nostru. Ele ofera copiilor prilejul de-a observa obiectele si fenomenele in starea lor naturala, procesul de 

productie in desfasurarea sa, operele de arta originale, momentele legate de trecutul istoric local, national, 

de viata si activitatea unor personalitati, stimuleaza activitatea de invatare, intregesc si desavarsesc ceea 

ce prescolarii invata la clasa.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 din faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, precum si faptul ca apeleaza, 

permanent, la afectivitatea copilului. 

Activitatile extracurriculare, bine pregatite, sunt atractive la orice varsta. Ele starnesc interes, 

produc bucurie, faciliteaza acumularea de cunostinte, chiar daca necesita un efort suplimentar. 

Prescolarilor li se dezvolta spiritul practic, operational, manualitatea, dand posibilitatea fiecaruia sa se 

afirme conform naturii sale.. Copiii se autodisciplineaza, prin faptul ca in asemenea activitati se supun de 

buna voie regulilor, asumandu-si responsabilitati. Dascalul are, prin acest tip de activitate, posibilitati 

deosebite sa-si cunoasca copiii, sa-i 

 dirijeze, sa le influenteze dezvoltarea, sa realizeze mai usor si mai frumos obiectivul principal – 

pregatirea copilului pentru viata. Realizarea acestor obiective depinde in primul rand de educatoare, de 

talentul sau, de dragostea pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea in valoare a 

posibilitatilor si resurselor de care dispune grupa de prescolari. 
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Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009; 

 Lespezeanu M.,“Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar”, Editura S.C. 
Omfal, Bucureşti, 2007; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

LICEUL TEHNOLOGIC ”MATEI BASARAB” MĂXINENI 

 

Profesor pentru învățământul primar – ENE IONELIA 

Profesor pentru învățământul primar – NEAGU VIRGIL 

 
      Privind societatea zilelor noastre este evident faptul ca educația extracurriculară  are un loc bine 
stabilit, esențial în formarea personalității elevilor.  
      Într-o lume dominată de mass-media, calculator și internet care nu fac altceva decât să contribuie 
la transformarea copiilor noștri în persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și 
ceează premisele dezvoltării unei personalități izolate social, cu probleme de integrare în colectiv. 
 
     Activitățile extrașcolare contribuie la dezvolatarea unor aptitudini  comportamentale  responsabile 
la elevi, stimulând inițiativa și răspunderea personală, cât și spiritul de întrajutorare si solidaritate de grup, 
spiritul de echipă, capacitatea de a acționa și rezolva probleme în mod responsabil, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor elevilor dar și la organizarea ratională și placută a timpului lor liber. Având un 
caracter atractiv, într-o atmosferă relaxată și optimistă, copiii participă cu entuziasm si dăruire. 
Desfășurarea activităților într-un cadru informal permite chiar si elevilor cu dificultăți de adaptare sau 
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul.  
 
 Aici elevii se supun de bună voie regulilor, își asumă responsabilități și se autodisciplinează,  fapt 
care contribuie considerabil la integrarea si adaptarea acestora în mediul scolar și social.  
    Vizitele la muzee, expoziții, monumente si locuri istorice, case memoriale,  constituie un mijloc de 
a intui și prețui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru, de a recunoaște și de a se 
recunoaște în  acestea.  Observarea fenomenelor, a obiectelor în starea lor naturală, întregește, 
desăvârșește  și completează cunoștintele acumulate în cadrul lecțiilor.  
 
     Spectacolele sunt o altă formă de activitate prin care copilul, ca realizator-interpret sau spectator, 
face cunostință cu lumea minunată a artei, o sursa de impresii puternice care apelează la afectivitatea sa. 
     Plimbările, excursiile, drumețiile, taberele, îl situează pe copil în mijlocul  naturii , îl pune față în 
față cu viața socială, acesta confruntându-se cu realitatea și percepând activ, prin acțiune directă asupra 
obiectelor, fenomenelor. În cadrul acestor activități, elevii își formeaza sentimentul de dragoste și respect 
față de mediul înconjurător, fata de om și realizările sale, se stimulează creativitatea și sensibilitatea.  
      Tot ceea ce copilul experimentează, observă și aplică în cadrul acestor activități extrașcolare are 
aplicabilitate si facilitează procesul de învatare, precum și dezvoltarea de sine. Copilul învata să aiba o 
gândire critică, să obțină informații din surse variate, să analizeze, să găseasca soluții variate la diverse 
tipuri de probleme, învață să învețe.  
 
     Așa cum spunea Maria Montessori, copilul nu trebuie educat pentru lumea de azi, el trebuie 
învatat să se adapteze pentru ceea ce va urma. Astfel rămâne în sarcina noastră să gândim creativ în 
organizarea procesului instructiv-educativ si in planificarea activităților extracurriculare,  să-l ajutăm în 
pregătirea pentru viață oferindu-i șansa de a se dezvolta pe toate planurile . 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 

Educatoare, Grozescu Ancuta 

Școala Gimnazială „Emil Racovita”  Onesti 

 
 
Denumirea activităţii:Tradiţii şi obiceiuri româneşti! – ateliere 
Argument:  
Motto: „Spune-mi și o să uit. Arată-mi și poate n-o 
să-mi amintesc. Implică-mă și o să înțeleg” 
              (proverb american) 
 

Educația este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită modificare de 
comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 
Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului.  

În acest context, educarea părinților după principii științifice de psihopedagogie devine o 
necesitate. 
 
Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:toate cadrele didactice de la învăţământul primar 
Data desfăşurării:30.03.2018 
Locul desfăşurării: sălile de clasă a claselor primare (structura Cornişa şi structura Zencani) 
Grupul ţintă:elevii din învăţământul primar  
Nr. participanţi:215 
Parteneri implicaţi/invitaţi: - 
 
Scop: 
-valorificarea potenţialului de creativitate al elevilor;  
-dezvoltarea mentalităţii privind tradiţiile pascale ale poporului român; 
-crearea unei atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale; 
-crearea unor aptitudini care să conducă la cunoaşterea universului tradiţional român prin prezentarea 
unor desene şi felicitări pascale. 
 
Rezultate înregistrate: 
toate clasele din învăţământul primar au desfăşurat activităţi pe tema tradiţiilor şi obiceiurilor pascale; 
activităţile au debutat cu discuţii referitoare la tradiţiile şi obiceiurile românilor despre sfânta sărbătoare a 
Învierii Domnului. 
temele abordate au fost diverse şi s-au folosit diverse tehnici de lucru precum: desen, pictură, colaj, 
încondeierea ouălor; 
elevii au realizat diverse lucrări evidenţiind cele două simboluri ale românilor, iepuraşul şi oul încondeiat; 
 
Reflecţii/Lecţii învăţate: 
elevii şi-au sporit creativitatea; 
copiii au descoperit informaţii noi despre sfânta sărbătoare; 
conştientizarea de către elevi a importanţei sărbătorii pascale pentru poporul român; 
implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate. 
 
Dovezi: 
fişa de activitate; 
fotografii; 
machete. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 

Gina Herţig, Şc. Gimn. „Prof. Mihai Sîmbotin” Cîrligele 

Ion  Herţig, Şc. Gimn. „Prof. Mihai Sîmbotin” Cîrligele 

 
„Copiii trebuie să fie educaţi, dar este necesar de asemenea ca ei să fie lăsaţi să se educe 

singuri.”  
                      Abbeꞌ Dimnet 
 
 Activităţile extraşcolare antrenează eleviii în activităţi variate , diferite 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. 
 Exemple de activităţi extraşcolare prin care copiii sunt îndrumaţi să gândească independent, să fie 
toleranţi faţă de ideile noi şi să găsească modul de rezolvare şi posibilitate de a critica constructiv, de 
îmbogăţire a vocabularului, descoperirea frumuseţelor ţării, respect pentru natură, artă şi cultură ( 
excursii, şezătoarele, ateliere creative, spectacole în aer liber, vizionarea pieselor de teatru etc.). 

Obiectivele instructiv-educative, trebuie să fie clare, să primeze, dar în acelaşi timp să reuşim să 
prezentăm în mod echilibrat şi momente recreative şi de relaxare.  

 
 
Exemple: 
▪ dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
▪ dezvoltarea unor abilităţi e a lucra în echipă; 
▪ dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională – cunoaşterea emoţiilor, identificarea propriilor 

emoţii în diferite situaţii, explicarea emoţiilor, verbalizarea emoţiilor; 
▪ identificarea şi cultivarea gustului pentru frumos; 
▪ să cunoască frumuseţile ţării; 
▪ cultivarea sensibilităţii şi aptitudinilor artistice; 
▪ dezvoltarea imaginaţiei în realizarea lucrărilor artistico-plastice; 
▪ realizarea unei expoziţii cu lucrările plastice realizate de elevi. 

 Dar pentru toate acestea profesorul trebuie să fie inventiv, creativ, pentru a putea atrage atenţia 
copiilor în timpul activităţilor extraşcolare care să le stârnească interesul, imaginaţia, curiozitatea şi 
dorinţa de a participa necondiţionat. 
 
 

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

C.N.,, Iosif Vulcan” Oradea 

Prof. înv. primar Horga Anamaria 

Prof. înv. primar Andrei Ionuț 

 
“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”) 

 
Lecția nu poate și nu trebuie să fie considerată forma exclusivă de instruire și educare. 

Complexitatea procesului de învățământ, multitudinea obiectivelor pe care le vizează, varietatea 
aptitudinilor și intereselor elevilor fac necesară utilizarea și a altor forme de organizare a activității 
instructiv-educative. Există mai multe încercări de clasificare (9,p.20) a acestor forme 
organizatorice,adoptându-se diferite criterii:  

-activități desfășurate în școală( în afara clasei) de colectivul didactic: consultații, meditații, 
cercuri pe materii, șezători literare, jocuri și concursuri școlare, serbări școlare, cenacluri, întâlniri cu 
personalități din domeniul științei, tehnicii, culturii,etc.;  

-activități organizate de instituții în afara școlii: brigăzi cultural-educative, acțiuni de educație 
sanitară, rutieră, etc., vizionări de spectacole inițiate și îndrumate în afara școlii;  

-activități desfășurate în afara școlii (extrașcolare): excursii și vizite didactice, activități cultural-
distractive, vizionări de spectacole, filme tematice, etc.; tabere naționale, județene, de documentare și 
creație, manifestări cultural-educative în biblioteci, muzee, case ale tineretului, excursii și drumeții, 
emisiuni radio și TV,etc. 

În funcție de legătura lor cu procesul didactic desfășurat în clasă, activitățile în afara clasei, și cele 
extrașcolare pot fi organizate în trei momente sau etape ale procesului de învățământ:  

-la începutul unei teme sau a unui capitol din programa școlară: activități introductive extrașcolare 
sau în afara clasei, menite să asigure o familiarizare inițială a elevilor cu sarcina de învățare, trezirea 
interesului pentru tema studiată, acumularea unui material faptic pentru dezbateri în cadrul lecțiilor ce vor 
urma. 

-folosirea altor forme instructiv-educative în prelungirea/continuarea lecției. 
-pentru îmbogățirea și valorificarea cunoștințelor însușite la lecție, se organizează activități 

extrașcolare și în afara clasei, finale sau de încheiere. 
Cercurile pe obiecte de învățământ sunt o formă de activitate extradidactică, constituită pe bază 

opțională, care răspunde preferințelor, intereselor și înclinațiilor elevilor pentru un domeniu sau altul de 
activitate, alcătuite din elevi cu interese și posibilități asemănătoare pentru o animită ramură 
științifică,tehnică,artistică,culturală,sportivă și își desfășoară activitatea sub conducerea unui cadru 
didactic specializat, căruia îi revine sarcina de a stabili tematica cercului în colaborare cu membrii 
acestuia, astfel încât elevii să se poată angaja efectiv la îndeplinirea unor obiective precise. 

Prin caracterul ei relativ autonom, activitatea din cerc permite o valorificare mai bună a 
potențialulul intelectual și aptitudinal al elevilor, stimularea imaginației, creativității și inițiativei elevilor. 
Profesorul conducător de cerc deține rolul de îndrumător și animator în cadrul unei relații suple, flexibile, 
de colaborare fructuoasă cu elevii. Valorificarea activității se face prin modalități stimulatoare de angajare 
a elevilor sub diferite forme: concursuri, competiții, expoziții, spectacole,etc. 

Sub egida inspectoratelor școlare funcționează palatele copiilor și cluburile elevilor. Obiectivul lor 
fundamental este acela de a desfășura o activitate de timp liber pentru copii, elevi, tineri, care să 
corespundă intereselor și aptitudinilor acestora. 

Excursia didactică este o formă de organizare a procesului de învățământ care prilejuiește 
contactul nemijlocit cu realitatea, observarea directă și studierea obiectelor și fenomenelor în condiții 
naturale sau la locurile unde se păstrează anumite colecții (muzee,expoziții,case memoriale). În cadrul 
excursiei se îmbină multiple activități: documentare, observare, investigare, prelucrare, evaluare, 
generalizare, valorificare. 
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Funcția de bază a unei excursii didactice este funcția cognitivă. În cadrul excursiei, procesul 
instruirii se realizează prin corelarea cunoașterii senzoriale cu cunoașterea simbolică, pornind de la prima 
spre cea de-a doua. Funcției cognitive i se adaugă funcțiile: moral-civică, estetică, de reconfortare și 
tonifiere biosomatică a școlarilor. Eficiența instructiv-educativă a excursiei didactice depinde de 
respectarea unor cerințe, între care se numără: pregătirea temeinică a profesorului și a elevilor pentru 
excursie; stabilirea, în prealabil, a conținutului în raport cu obiectivul urmărit și cu nivelul de cunoștințe 
al elevilor; crearea prealabilă a unui climat psihologic favorabil activităților pe care le implică deplasarea; 
respectarea cerințelor activității concrete în timpul desfășurării excursiei, precum și ale evaluării și 
valorificării rezultatelor obținute etc. 

Caracterul opțional al activităților extrașcolare oferă elevilor posibilitatea să  opteze pentru 
activități la alegere. Autodeterminarea activității, a preocupărilor în timpul liber implică o opțiune pentru 
o anumită activitate, o decizie care reprezintă debutul unei activități pe care individul o va desfășura. 
Activitățile opționale, pe lângă aportul lor la formarea personalității, contribuie și la recreere, destindere și 
reconfortare, la menținerea capacității de efort prin asigurarea odihnei active. 

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

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

spiritul novator, să cultive talente, valori morale,spiritul de cooperare și sociabilitate etc.; 
-destindere-recreere; 
-divertisment-distracție. 
Solicitarea diferențiată și diversă a elevilor în activitățile extrașcolare în funcție de aptitudini, 

interese, dorințe,etc. favorizează individualizarea procesele educaționale. Marea majoritate a activităților 
educative extrașcolare nu sunt grevate de evaluări, de măsurări și aprecieri care să se exprime în 
calificative.  

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, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.  Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, 
educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

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. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

 
Montessori,M.,Descoperirea copilului, EDP București, 1977; 
Marcu,V., Orțan,F., Deac,E.A., Managementul activităților extracurriculare, Ed. Univ. din Oradea, 

2003; 
            Coord.Jinga,I.,Istrate,E., Manual de Pedagogie, Ed. All, București, 2006,2008 
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EFICIENȚA ACTIVĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 

Grădinița cu P.P. nr. 48 Brăila 

Prof. înv. preșcolar HOȚOIU DANA-RAMONA 

 
       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. 
      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) îţi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de 
viaţa ale unor plane şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi 
bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor 
de dezvoltare intelectuală).  
      În cadrul acţiunilor şi implicit a 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 sau câtă strădanie depune o rândunică  pentru a construi cuibul puişorilor ei şi apoi 
pentru a-i hrăni, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al animalelor 
manifestată prin nemărginita 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, a diverselor conţinuturi stimulative pentru dezvoltarea biopsihosocială 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) a 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, vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă  cu lumea minunata a artei.  
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Aceasta 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, precum şi în faptul că se apelează în permanenţă la afectivitatea 
copilului. 
      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 distactive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată. 
      Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfactii, 
bucurii, creeză buna dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic si psihic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezenta, precum şi în atmosfera sărbătorească, 
deschisă ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru 
artă, pentru frumos. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

Prof. ILIE GABRIELA 

Gradinița cu P.P. ,,Casuța cu Poveși” 

 
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. 

        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.  

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.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

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. 
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 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. 

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 în învățământul preuniversitar 

 

Prof. Negrea Mihaela 

Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova 

 

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. 
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. 
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„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 EXTRACURRICULARE –VALORIFICAREA RELAŢIEI 
FAMILIEI CU ȘCOALA 

 
Ion Ionela 

 
      Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţa determinatã asupra biografiei 
personale. Formarea individului dupã principii etice şi axiologice solide trebuie sã devinã un proces 
continuu, o coordonatã a şcolii şi a societãţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un fenomen 
permanent este imperativ pentru lumea contemporanã. Îndeplinirea acesteia reclamã efortul solidar al 
familiei, al şcolii, al instituţiilor cu profil educativ, mass – media, care prin impactul covârşitor asupra 
audienţei poate deveni o tribunã a educaţiei.  
           Familia este prima școală în care copiii învață să se comporte în societate, părinții fiind cei dintâi 
dascăli ai copilului lor, datorită faptului că ei sunt un model de urmat pentru acesta.  

Școala reprezintă, de asemeni, principalul partener educativ al  familiei. În  noul Curriculum 
pentru educaţia timpurie, se evidențiază implicarea familiei în viața școlii, nu doar financiar, prin 
sponsorizări și donații, ci mai ales, prin participarea activă în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare 
la educația copiilor, prin participarea la activitățile clasei.  

Cu cât relația de colaborare este mai strânsă, cu atât parteneriatul dintre școală și familie va fi mai 
eficient, centrul acestui parteneriat fiind copilul. Relația de comunicare, cooperare și colaborare dintre 
cadre didactice și părinți se dezvoltă prin munca acestora împreună, în cadrul procesului instructiv 
educativ. 

Participarea părinţilor şi a altor rude ale copiilor la serbări, aniversări, excursii, vizite este foarte 
importantă ȋn desfăşurarea optimă  a  activităţii  propuse.   
ã se integreze armonios în societate. 

În cadrul desfăşurării  activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă într-o 
atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Datorită acestora, ei pot să se exprime liber, 
fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, 
capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, 
dragostea pentru artă, istorie, neam, operaţional şi se autodisciplinează. 
 Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări şcolare 
pe diverse teme, excursii , vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, întreceri sportive, 
vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii. 

În realizarea activităţilor extracurriculare am avut în vedere respectarea următoarelor etape: 
- planificarea activităţii (stabilirea datei, obţinerea avizelor, anunţarea scopului propus, pregătirea 

materialelor necesare etc.); 
- în preziua deplasării: enunţarea obiectivelor urmărite, discutarea regulamentelor, anunţarea 

programului zilei urmatoare; 
- culegerea de informaţii (pe tot parcursul activităţii); 
- prelucrarea datelor (sistematizarea); 
- notarea observaţiilor (jurnalul de călătorie). 

Tipuri de activităţi desfășurate cu elevii mei: 
1. Organizarea expozițiilor cu lucrări ale copiilor ceea ce  reprezintă pentru familie un prețios prilej 

de a afla date importante despre evoluția copiilor atât pe plan artistic, cât și al bagajului de 
cunoștințe. 
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2. Sărbătorirea zilei de naştere în clasă, copiii învaţă comportamentul civilizat şi se leagă prietenii, 
legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii sărbătoritului pot fi părinţi și alte rude.  

 
 

3. Concursurile pe diferite teme sunt, de 
asemenea, momente deosebit de 
atractive pentru cei mici. Acestea  dau 
posibilitatea sã demonstreze practic ce 
au învãţat la şcoalã, acasã, sã deseneze 
diferite aspecte, sã  demonteze jucarii.  

Concursurile cu premii sunt  necesare în 
dezvoltarea creativitãţii copiilor şi presupun o 
cunoaştere aprofundatã a materiei învãţate. 
Întrebãrile pot cuprinde: interpretare,  recitare,  priceperi şi deprinderi formate în 
activitãţile practice. 
 

4. Serbări şi festivităţi- contribuie la dezvoltarea artistică a elevului precum şi crearea unei 
atmosfere sărbătoreşti. Prin serbări se evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei. 
Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a fi 
conştient că în funcţie de participarea sa depinde reuşita serbării şcolare. Au devenit o tradiţie în 
clasa mea serbările organizate pe 1 Decembrie-Ziua României şi Ziua Marii Uniri, Serbarea 
pomului de iarnă, Serbarea de 8 Martie, Serbarea de 1 Iunie, de sfârşit de an şcolar. 

   
 

5. Excursiile şi drumeţiile sunt activităţi cu caracter atractiv, asigură o educaţie completă deoarece 
permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Excursia este cea mai completă formă de 
educare a elevilor, prin multitudinea de aspecte ale vieţii – istorice, sociale, geografice, civice, 
culturale – pe care le înglobează. 
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6. Vizitele au fost programate la școli, muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi 
economice. Pentru a atinge obiectivele trebuie să fie bine organizate, să se stabilească clar 
obiectivele, să fie discutate învăţămintele, impresiile. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vizionarea în colectiv a fimelor este o activitate foarte îndrãgitã de copii nu numai datoritã 
fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercitã asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul 
prietenilor şi colegilor cu care sã facã schimb de impresii. 
 

  
 

8. Biblioteca şcolarã –are un rol deosebit în stimularea creativitãţii, care-l pune pe copil în contact 
cu cãrţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajutã foarte mult la dezvltarea şi îmbogãţirea 
vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase, pe care elevii pot sã le foloseascã oriunde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Proiecte și parteneriate şcolare. . Întotdeauna  răspund cu promtitudine având posibilitatea de a 

respecta și ajuta capacitățile copilului lor, de a-l susține în încurajarea respectului reciproc, au 
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şansa, ca prin participarea la activităţi comune cu copiii lor, să înveţe în mod practic cum să-i ajute 
pe aceştia, cum să reacționeze în anumite situații. 
S-a început derularea unor proiecte educative locale: ,,Micul creștin” care se va derula în 
parteneriat cu Parohia Ortodoxă Sfinții Împarati Constantin si Elena ; parteneriat cu familia 
“Împreună cu copiii noștrii”. De asemenea, părinții participă la ziua uşilor deschise, în cadrul 
cărora asistă la orele de curs şi la alte activităţi. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în 
echipă şi în colectiv, dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică 
întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al actului de instruire 
şi educare, îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, 
stabilesc relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup, 
elevii învaţă să trăiască în grup şi să aparţină unui grup. 
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Istoria recenta a Romaniei 
„Termenii‟ comunismului mereu actuali in România 

 
Prof. Anca Mareş 

Şcoala Gimnaziala „George Enescu”Moineşti 

 
   Cunoașterea unui domeniu, este deja un clișeu, incepe cu stapânirea termenilor. Pentru noi, 
profesorii de istorie trecuți de 40 de ani (care la revoluție aveam 13-14 ani) este destul de simplu eram 
deja familiarizati cu : pionier., proletar, cartelă, rație, sovietic, tovarăș, colectivizare, acord global, 
congres, omagiu, asta ca să citam doar câțiva dintre termenii care ne-au marcat copilăria. „Norocul” 
nostru cel mare a fost că în clasa a-VII-a coșmarul s-a terminat și am regăsit la școală, pe domnii 
profesori, pe care îi lăsasem de Crăciun, tovarășii profesori. Dimensiunea dezastrului care avea să ne 
marcheze viața, așa cum o marcase si pe  a  bunicilor noștri (parțial) si pe a părinților noștri (total) avea să 
o cunoaștem mai târziu din cărți și din mărturii directe.  
 Cum facem astăzi? Când pentru generațiile, care fac o mare dramă când cade semnalul la internet, 
sau intră intr-o mica depresie când părințtii refuză să le cumpere ultimul tip de telefon, să le explicăm ca a 
fost o vreme, nu demult, când oamenii, fara să fi săvârșit vreo crimă, mergeau la închisoare și se numeau 
deținuți politici.  

Între 1948-1964 locurile de detenție destinate deținuților politici erau: Aiud, coloniile de la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră și Balta Brăilei, Botoșani, Craiova, Făgăraș, Galați. Gherla, Jilava, 
Miercurea Ciuc, minele de plumb din Maramureș, Mislea, Ocnele Mari, Pitești, Râmnicu Sărat, Sighet, 
Târgșor și altele răspândite pe tot cuprinsul țării. Deținuții politici proveneau din toate categoriile 
socioprofesionale: intelectuali politicieni, militari, muncitori, țarani. Deținuții politici erau folositi la 
diferite munci acolo unde se putea, in restul penitenciarelor, „politicii”erau izolați in celule având tot soiul 
de interdicții bizare: să nu stea pe pat în timpul zilei, să nu se apropie de fereastră. Regimul de detenție 
era unul de exterminare, normele de munca fiind duble față de unele ale unui muncitor civil, alimentația 
insuficientă, asistența medicală inexistentă, se aplicau pedepse fizice pentru cele mai mici abateri.  
 Cu toții am auzit de Canal, în 5 mai 1949 a fost publicată Hotărârea de înființare a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, care pe lângă scopurile oficial declarate, a oferit un spațiu de detenție pentru 
deținuții politici care suprapopulau penitenciarele comuniste. Forța de muncă de la Canal era reprezentată 
de deținuți politici și de drept comun, militari și muncitori civili. Deținuții reprezentau între 19% în 1949 
și 83% în 1953. 
 O zi la Canal începea la 3,30 dimineața și se termina la ora 22. Programul de munca era de minim 
10 ore. Regimul de munca de la canal era caracterizat de : munca extenuantă, alimentație precară, lipsa 
asistenței medicale și un regim de teroare impus de ofițerii si subofițerii coloniilor de munca. Un fost 
deținut la Canal, Ion Cârja, mărturisea ca pentru a atenua senzația de foame, deținuții consumau tot ce 
părea comestibil: mușchi de pietre, alge marine, iarbă și buruieni.   
 Închiderea canalului a fost decisă în anul 1953, fiind deterninată de modificarea  politicii sovietice 
față de România, autoritățile de la București fiind acuzate că au neglijat „bunăstarea poporului” de lipsă 
acută de forță de muncă, de ritmul lent de înaintare a lucrărilor, dar și de efortul financiar considerabil, 
care depășea posibilitățile financiare ale statului român. 
 

„Reeducare” 
 

 Încercările de ,,reeducare ”au avut loc în închisorile românești din momentul instaurării noii puteri 
până în ultimele momente ale perioadei de încarcerări masive ale deținuților politici.  
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„Experimentul Pitești” 
 
Cronologic, prima acțiune de ,,reeducare”(în fapt, renunțarea declarativă a deținuților politici la 

orice fel de activitate anticomunistă în schimbul eliberării) a avut loc la Aiud.  
,,Fenomenul Pitești”, în fapt torturarea continuă și fără limite a deținutilor politici (rea lmente 

anticomunști) pentru un dublu scop: smulgerea unor informații suplimentare despre activitatea împotriva 
regimului înainte de arestarea lor și anihilarea fizică și morală a victimelor, odată cu compromiterea lor. 
Unică prin complexitatea și caracterul ei macabru, acțiunea de la Pitești îmbina cele mai diverse și 
violente metode de tortură fizică (lovituri cu pumnii, palmele, picioarele, scândurile în orice zonă a 
corpului și a capului, privarea de somn, timp de zile sau săptămâni, îngurgitarea forțată a mâncării 
fierbinți, sărarea excesivă a mâncării urmată de privarea de apă) cu  violentarea psihică (șocul agresării 
venite din partea foștilor colegi și prieteni, obligarea victimelor să asiste la torturile din cameră, 
declanșarea bruscă a schingiuirilor după o perioadă  linistită, supravegherea permanentă, obligarea 
victimelor sub amenințarea torturii să-și denigreze familia, prietenii, magiștrii și să își ponegrească 
credința și Biserica, forțarea celor mai mulți să acționeze și ei violent asupra altor colegi). Coimplicarea 
victimelor în torturi avea rolul de a le provoca respectivilor prăbușirea morală și de a-i compromite în 
ochii colegilor, dar și de a-i transforma în persoane șantajabile inclusiv după eliberarea din închisoare. 

 
Securitatea  
 
Cea mai temută poliție politică din spatele Cortinei de Fier, Securitatea, a fost  creată în 1948, în 

cadrul Ministerului de Interne, având drept scop „apărarea cuceririlor democratice și asigurarea securității 
Republicii Populare Române împotriva uneltirilor dușmanilor din interior si exterior ”. Inițial s-a numit 
Directia Generală a Securității Poporului și a avut 10 direcții centrale și 12 regionale. Ulterior, denumirea 
și structura au fost schimbate, ajungând chiar și minister distinct (1952), ultima organizare a politiei 
politice având loc în 1978. Principala instituție a represiunii comuniste a avut rolul de a menține la putere 
partidul unic, fiind controlată și dirijată de acesta. La înființare, pregătită cu mult timp înainte- prin 
infiltrarea persoanelor fidele în posturi-cheie din vechile servicii secrete sau de ordine ale statului român, 
racolarea de indivizi obedienți și gestionarea supravegherii informative și a arestărilor-, cadrele Securității 
au fost asiguratede membrii ai Partidului Comunist, „tovarăși de drum” din cadrul Serviciului Special de 
Informații, Siguranței, Formațiunilor de Luptă Patriotică. Printre direcțiile și atribuțiile Securității se 
numărau interceptarea convorbirilor și a corespondenței, filajul, anchetele penale, supravegherea 
informativă, siguranța transporturilor speciale, protecția liderilor de partid, activitatea de contrainformații 
în Miliție, armată și penitenciare. 

În 1948, Securitatea avea 4600 de cadre, pentru ca în momentul colapsului regimului, în 1989, să 
aibă 14259 de ofițeri. 

În cei 51  de ani de activitate (1948-1989, poliția politica comunistă din România a reușit să 
inducă o permanentă tensiune, să inoculeze sentimentul fricii și să impună teroarea , impregnând o 
psihoză a informatorului infiltrat în toate straturile societății. Statisticile arată că, la puțin timp după 
creerea  Securitații, în 1951 existau deja peste 10 000 de informatori, pentru ca în 1989 numărul acestora 
să fie de aproximativ 400 000, dintre care 137 000 activi. Informatorii erau uneori retribuiți, alteori 
șantajați, metodele de recrutare fiind extrem de diverse. 

 
Alimentația raționala 
 
Scopul declarat era acela de a îmbunătăți starea de sanatate a populației. Totul avea însă legătură 

cu situația economică la zi. Dacă statisticile oficiale vorbeau de un progres economic general si constant, 
realitatea curentă era aceea a unei economii sufocate de ambiția de a plăti datoriile externe și proiectele 
megalomanice și costisitoare ale dictatorului.  
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Cartela 
 
Cartela pentru alimente pe care o reproducem aici se referă la rația lunară de alimente pentru o 

persoană într –un oraș din România. Pâine -300g/zi, carne de pasăre – 1kg, 750 ulei etc. Cartela, 
insuficientă în sine prin cantitățile  înscrise pe ea, nu asigura însă pe nimeni că acele produse puteau fi 
achiziționate. 

În functie de zonele geografice și de contextul politic la un moment-dat, rațiile puteu fi cu mult 
mai draconice. Populația a dezvoltat o economie subterană în care primau relațiile personale, schimburile 
în natură și felurite subterfugii necesare supraviețuirii. Fenomenul cozilor a devenit, la rându–i, un bun 
comun al poporului, întreaga viața socială desfășurându–se practic în jurul obsesiei alimentare. Locul 
comun al acestei perioade a devenit expresia „a te descurca”. 

In concluzie, sintagma alimentatiei stiințifică ascundea în sine o dublă mistificare: era înlocuit 
termenul peiorativ „infometare” cu opusul său onorabil, „alimentatie ”, apoi era invocat în favoarea 
acestei scamatorii semantice mitul stiințific. 

 
Dincolo de tragismul termenilor  luați in discuție,  nu trebuie să scăpam din vedere următorul 

aspect: comunismul secolului XX a fost realmente un fenomen totalitar care s-a intins pe toate 
continentele, care continuă să existe în unele țări și care a lăsat cicatrici adânci în cele în care a apucat să-
și exercite dominația. 
Ideea unei societăți egalitare și prospere în care individul să nu mai fie alienat rămâne vie în inimile unor 
oameni, aceștia ar trebui sa-și aducă aminte că, în secolul XX, ea a însemnat naufragiul unei tragice iluzii.  
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială „Sf. Nicolae” Pietroşiţa 
Numele şi prenumele cadrului didactic: Tudorache Maria 

Clasa: a IV-a 
 

Categoria de bună practică*: Derularea parteneriatelor cu părinţii/ comunitatea locală 
 
Prezentare: „Toamna Literară Pietroşiţeană” 
Activitate desfăşurată în parteneriat cu următoarele instituţii din comună: Muzeul sătesc Dumitru Ulieru, 
Biblioteca din comună,Consiliul local, Biserica, Fundaţia „Renaşterea Pietroşiţei – Ruralia” 
a) Descriere: 

          Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Pietroşiţa derulează multe activităţi în parteneriat cu 
instituţiile locale. O astfel de activitate a fost desfăşurată în data de 13. 10. 2018 în cadrul „Toamnei 
literare pietroşiţene”, eveniment ce se desfăşoară anual, având ca iniţiator şi promotor Fundaţia 
„Renaşterea Pietroşiţei – Ruralia”. 
          Anul acesta tema evenimentului a fost Centenarul, manifestarea fiind un moment de reflecţie 
profundă, un recurs la memorie şi o cuvenită reverenţă faţă de jertfele înaintaşilor. 
          La activitate au  participat elevi ai claselor I-IV însoţiţi de doamnele învăţătoare, părinţi, 
reprezentanţi ai Consiliului local, preoţi, oameni de cultură, comunitatea locală. 
          Elevii participanţi au dorit să sublinieze năzuinţa românilor de libertate şi unitate, patriotismul 
înaintaşilor, jertfele lor. 
 
b) Beneficii:  

 elevii au conştientizat faptul că aparţin comunităţii şi se pot implica în manifestările pe care aceasta le 
organizează şi desfăşoară cu ocazia unor evenimente; 
 şi-au dezvoltat atitudini pozitive faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi; 
  şi-au exprimat sentimentele de respect şi recunoştinţă faţă de strămoşi, interpretând cu talent 
dramatizări, recitând poezii, cântând piese adecvate momentului; 
  s-a intensificat relaţia dintre copii, părinţi şi învăţător prin implicarea familiei în crearea şi pregătirea 
costumelor;  
 s-a  consolidat relaţia dintre comunitate –şcoală –părinţi. 

Dovezi: 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE-ROLUL ȘI  LOCUL LOR  
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 
Prof.înv.primar, Nan Angela 

Șc.Gimn. ,,Avram Iancu” Târnăveni, jud. Mureș 

 

       ,,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”) 
 
         Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ,ea nu epuizează 
sfera influențelor formative exercitate asupra copilului.Școala este tărâmul fermecat plin de basm și feerie 
unde ,,zâna” ,modelatoarea de suflete,știe cu tact și răbdare să-i treacă pragul palatului fermecat unde se 
pun bazele desăvârșirii fizice și spirituale a,,puiului de om”,dar rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului,în care viața capătă alte aspecte  decât cele din procesul de învățare școlară.În acest cadru 
,numeroși alți factori acționează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copilului. 
 
            Realizată dincolo de procesul de învățământ,educația extracurriculară își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri.Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea 
și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini,talente,cultivarea unui stil de viață civilizat,precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.În cadrul acestor activității elevii pot fi deprinși 
să folosească surse informaționale diverse,să întocmească al-bume și colecții,să sistematizeze date deci 
învată să învețe.Prin astfel de activități ,copiii se supun de bună voie regulilor,își asumă responsabilități și 
se autodisciplinează,iar dascălul are posibilitatea să-și cunoască elevii și să-și înlesnească calea în 
realizarea obiectivului principal al școlii-pregătirea copilului pentru viață. 
             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,valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Desfășurându-se într-un cadru informal ,aceste activități permit de asemenea și elevilor cu dificultăți de 
afirmare în mediul școlar să-și reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 
 
              Activitățile complementare concluzionate în serbări școlare dedicate sărbătorilor sau unor 
evenimente istorice  importante în viața țării,vizitele,drumețiile în natură ,vizionarea unor spectacole de 
teatru sau filme precum și excursiile constituie un mijloc de a intuit și prețui valorile cultural,folclorice și 
istorice ale poporului nostru.Ele oferă copiilor 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 oameni de seamă ale științei universale și 
naționale,relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor ,stimulând activitatea de 
învățare,întregind și desăvârșind ceea ce elevii dobândesc în cadrul lecțiilor. 
                 În concluzie ,activitățile extrașcolare contribuie în mare parte la dezvoltarea personalității 
copilului deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de 
acesta.Indiferent de locul și scopul lor,aceste activității imprimă copilului un anumit comportament,o 
ținută adecvată situației,declanșând anumite sentimente și atitudini. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE- 

RAMURA IMPORTANTA A COPILARIEI 

 
Prof : Trica Nicoleta 

G.P.P. Casuta cu povesti , Craiova 

 
 

Motto: 
“Educaţia este ceea ce ramane dupa ceai uitat tot ceea ce ai invatat in scoala”. 

Albert Einstein 
 

 
          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 slab 
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 
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Educatoare Oprean Irina-Mariana 

Grădinița cu Program Normal Nr 1 Batăr 

 
 
        Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau 
activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extrașcolare și se desfășoară sub îndrumarea 
atentă a educatoarelor. 
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. Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm școala cu viața. 
 
        Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului român.  
         Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  
         Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacții atât preșcolarilor, cât și “spectatorilor”, contribuind la socializarea 
copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activități extrașcolare marchează evenimentele importante din 
viața copilului. Rolul acestor activități constă în cultivarea înclinațiilor artistice ale preșcolarului, precum 
și în atmosfera festivă creată cu acest prilej.    
 
         Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  
         De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. Activitățile de acest gen au o deosebită influență formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice : plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităților organizate în mijlocul 
naturii, al vieții sociale, 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, copiii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările 
sale. 
 
         În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, preșcolarii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg, 
sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. 
         Am acordat importanța cuvenită sărbătorilor și aniversărilor importante din viața țării și a copiilor. 
Acestea au fost un bun prilej de destindere, de bună dispoziție, dezvoltând la copii sentimentul 
apartenenței la colectivitatea din care fac parte. 
 
         Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învățat la grădiniță, acasă, să seseneze 
diferite aspecte, să confectioneze modele variate.  
          Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar daca necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operațional, 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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Educatoarea 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 acestor obiective depinde în primul rând de educatoare, de talentul ei, de 
dragostea sa pentru  copii, de modul creator de abordare a temelor.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ – 

MIJLOACE DE REALIZARE 

 

Prof.înv. preșc: PATRU ADINA CAMELIA 

Gradinita cu P.P. “Casuta cu povesti”, Craiova 

 

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, 
de pe instrucţie pe educaţie. 

În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educaţiei, şcoala nu mai poate răspunde singură 
nevoilor tot mai complexe ale societăţii. 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 extracurriculară, adică cea 
realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul său bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor. Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul 
educaţional are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a 
încuraja competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formării unei personalităţi 
armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 

Timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenţia organizatorilor procesului de instruire 
şi educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei generaţii. Copiii, au 
nevoie, de activităţi de joc, de dans, de sport. Este şi motivul pentru care educatoarele trebuie să acorde 
toată atenţia bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădiniţe, îmbinând armonios, munca şi 
învăţarea cu distracţia şi jocul. 

 
Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte 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 tema centrală. 
Activităţile extracurriculare organizate în grădiniţe pot avea continut cultural, artistic sau spiritual, 
conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc ,de participare la 
viaţa şi activitatea comunităţii locale. 
 

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 activităţile organizate în mijlocul naturii îi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din 
mediul înconjurator, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei  dobândesc o mare cantitate de informaţii 
privind munca şi viaţa omului în diferite cotexte îşi formează reprezentări simple despre structura şi 
condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor şi 
frumuseţilor patriei. În cadrul  activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi 
dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariţie. 

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, a diverselor conţinuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice şi de educarea limbajului , au mai 
multa iniţiativă în cadrul jocurilor. 
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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. 

 
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 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.  
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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 extracurriculare în grădiniță 
 

Prof.înv.preșc. Pop Lioara/ Souca Bianca 

Grădinița cu P.P. Floare de Iris, Cluj-Napoca 

 
            Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii asimilează o serie de cunoştinţe prin contactul direct 
cu obiecte şi fenomene din natură şi societate. Pentru a facilita acest contact nemijlocit, grădiniţa 
organizează forme de activitate specifice, printre care plimbările, vizitele şi excursiile ocupă un loc 
deosebit de important. În timpul desfăşurării lor, preşcolarii sunt introduşi treptat în cunoaşterea unor 
elemente ale realităţii care constiutie totodată un izvor nesecat pentru dezvoltarea şi conturarea 
personalităţii lor. Aceste forme de activitate, sprijinite pe un conţinut concret-intuitiv, constituie un cadru 
deosebit de valoros pentru exercitarea de influenţe educative asupra copiilor, pentru cultivarea spiritului 
lor de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe. Organizând 
aceste forme de activitate ce se desfaşoară în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii sunt puşi în situaţia 
de a se confrunta cu realitatea printr-o percepere activă investigatoare. Prin acţiuni directe asupra 
obiectelor şi fenomenelor, ei sunt solicitaţi spre a efectua analize şi comparaţii observând caracteristicile 
esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact. Totodată pot observa sistematic unele fenomene ale naturii 
şi ajutaţi de educatoare pot determina anumite cauze care le determină. Astfel, copiii dobândesc o mare 
cantitate de informaţie despre munca omului, reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale 
unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor. Se poate spune că aceste 
activităţi îmbogăţesc treptat bagajul cognitiv, pe de o parte, şi valorifică acumulările realizate pentru 
stabilirea unor legături şi relaţii, pe de altă parte. În strânsă legătură cu cele menţionate, plimbările, 
vizitele şi excursiile, permit formarea treptată a sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, ca şi 
pentru muncă, om şi realizările sale. Copilul care a învăţat să admire un parc cu flori, să asculte murmurul 
unui izvor, să observe viaţa unei insecte, obiceiurile unei păsări - va deveni prietenul naturii, apoi 
protectorul ei. Copilul trebuie deprins să caute permanent frumosul sub toate aspectele sale: o gingaşă 
floare de câmp, un pom înflorit, o melodie duioasă, un lucru de mână frumos realizat, o clădire 
impunătoare, monumentul unui erou, o casă memorială sunt doar câteva elemente ale mediului care 
strecoară în inima copilului bucurii şi dragoste faţă de locul natal, faţă de tot ceea ce-l înconjoară.  
Aceste emoţii se păstreaza uneori toată viaţa şi reprezintă, mai târziu, baza unor sentimente mai adânci şi 
conştiente. 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. 
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     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, considerăm 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  EXTRACURRICULARE ȘI ROLUL LOR ÎN 
DEZVOLTAREA COPIILOR 

 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

prof.înv.primar Ungureanu Carmen 

 
În școala contemporană educația este eficientă în măsura în care copilul este pregătit pentru 

participarea la dezvoltarea de sine și format sub aspect psihointelectual, socioafectiv și fizic. Procesul 
educațional desfășurat în cadrul unităților școlare presupune și forme de muncă didactică complementare 
activităților obligatorii. Acestea se concretizează sub forma unor  activități extracurriculare care au un rol 
important în formarea personalității elevilor. Astfel activitățile turistice organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, în anumite locuri istorice, sunt activități extracurriculare de o deosebită importanță în 
cultivarea inclinațiilor artistice ale elevilor. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 
timpul liber al copilului, în care viaţa surprinde alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru numeroşi factori acţionează pozitiv sau negativ asupra dezvoltării elevilor.    Vizionările și 
spectacolele completează într-o atmosferă relaxantă stimularea creativă în orizontul nemărginit al 
cunoașterii. În acest sens activităţile de păstrare a tradiţiilor scot la lumină frumuseţile şi bogăţiile 
precum: datinile şi obiceiurile, portul popular, obiectele de artă populară, instrumentele muzicale, 
basmele, cântecele şi dansurile, ghicitorile, proverbele şi zicătorile. Specific acestor activități este faptul 
că oferă posibilități mai largi de cunoaștere nemijlocită a realității și stimulează spiritul de inițiativă. 
Învățarea cântecului și jocului popular întregește procesul de învățământ dând elevilor posibilități 
suplimentare de acțiune și manifestări de consolidare a valorilor morale. Concursurile pe diferite teme 
sunt momente deosebit de atractive și oferă copiilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat la 
şcoală și acasă pentru a-și valorifica talentul. Cu acest prilej copiii se autodisciplinează prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor asumându-şi responsabilităţi. 

Sărbătorile şi aniversările importante din viaţa comunității sunt un bun prilej de destindere și bună 
dispoziţie ce dezvoltă copilului sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care face parte formându-i 
deprinderea de a socializa cu cei din jur.  

Paștele, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Sărbătoarea începe de fapt 
cu Săptamâna Mare care are menirea împărtășirii patimilor lui Hristos și parcurgerea celor 40 de zile de 
post și continuă cu Duminica Floriilor, când se sărbătorește intrarea Mântuitorului în Ierusalim. În 
duminica Floriilor se sfinţesc la Biserică ramurile de sălcii, „mâţâşorii”, care încep a înmuguri. Această 
ramură este dusă acasă şi aşezată la icoane pentru spor în gospodărie, se folosesc şi în caz de boală, 
punându-se sub perna celui suferind.  

 Sărbătoarea Învierii Domnului este păstrată în Moldova, unde tradiţiile şi obiceiurile sunt 
transmise din generaţie în generaţie.  

Elementele reprezentative ale acestor sărbători Pascale în Moldova sunt pasca și ouăle roșii. Ouăle 
sunt vopsite în ziua de joi din săptămâna mare. Spre deosebire de alte zone, în Moldova, în noaptea de 
Înviere pe lângă slujba în care se cântă „Hristos a Înviat”, credincioşii marchează momentul cu 
împuşcături sau pocnitori pentru a alunga spiritele rele. După slujba de Înviere oamenii se strâng dis-de-
dimineaţă în curtea Bisericii, se aşează în formă de cerc purtând lumânări aprinse în mână şi aşteaptă 
venirea preotului pentru a le sfinţi bucatele din coşul pascal. Fiecare credincios are câte un coş pregătit 
după orânduiala păstrată din strămoşi. Coşul este acoperit cu un prosop ţesut cu modele specific zonei, iar 
în el sunt aşezate pe o farfurie simbolurile bucuriei pentru tot anul precum: sare, zahăr, făină, seminţe de 
mac, ceapă şi usturoi.   
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La toate aceste tradiții copii sunt prezenți atât alături de părinți cât și în multe activități 
extrașcolare  alături de colegii din școală, cadre didactice sau alți membri ai comunității. 

    Pe lângă păstrarea tradițiilor și obiceiurilor neamului nostru aceste activități dezvoltă la copii 
capacitatea de concentrare a atenției, duce la scăderea tendințelor ostile, agresive și distructive, 
normalizează oboseala, stabilizează stările emoționale afective ce favorizează adaptarea și socializarea, 
componente care stau la baza formării personalitații.  
    Atragându-i  pe copii în activităţi de acest gen le deschidem în viitor noi oportunităţi de integrare 
în societate   facilitând valorificarea talentului şi aptitudinilor muzicale ale unor elevi cu capacităţi 
deosebite. Muzica pentru copil este ceva aparte. Melodia și textul capătă prin mișcare - ritm un limbaj 
aparte. Apelând la suportul muzical, ritmic, putem face ca lumea inconjurătoare care nu prezintă nici un 
interes pentru copil să fie asimilată ca un univers aparte. Datorită complexității actului muzical, 
muzicoterapia  favorizează recunoașterea și reproducerea  cu ușurință a jocurilor muzicale și a cântecelor. 
Copiii care cântă mai mult iși formează auzul fonematic mai repede decât alți copii care cântă mai puțin, 
fapt care îi ajută să discrimineze mai ușor consonanța și disonanța, să despartă corect în silabe, să scrie 
mai ortografic, iar limbajul lor este mai bogat și mai nuanțat. Conținutul educativ al textelor cântecelor 
îmbogătește orizontul de cunoaștere al copiilor, consolidează și sistematizează cunoștințele despre om, 
natură, societate, etc. 
   Jan Amos Comenius afirma în ”Didactica magna” că:”Este o prioritate a tot ce se naște, faptul că se 
poate ușor îndoi și forma, când se află la o vârstă  mai fragedă până când cele întărite refuză ascultarea. 
Copăcelul îngăduie să fie plantat, răsădit, tăiat, încovoiat încoace și încolo, copacul însă in nici un chip.” 
   Realizarea unui schimb de experienţă  în domeniul intercultural şi stabilirea unor asemănări şi diferenţe 
de la o zona la alta poate sa-i facă pe copii să dorească  ca aceste tradiții să rămână vii peste veacuri și să 
le facă cunoscute prin diferite activități extracurriculare pentru că ele păstrează identitatea noastră 
culturală. 
BIBLIOGRAFIE: 
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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.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă 

– mijloace de realizare 

Prof. Radu Claudia 

Gradinita “Casuta cu povesti “ Craiova 

 

          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. 

         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 construiască relaţii sociale, să-şi 
exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze 
simboluri. 
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            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. 

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. 

 

 
 

60



ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

Siteavu Jenica /Simion Alina Elena  
Liceul Cobadin-grădinița ,,Aurel Marinescu’’ 

 

         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.  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.  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. . 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 sentimentul 
de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. 

      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.  

      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. 

     Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, innovator. 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

Educatoare Slavu Andra 

Gradinita Casuta cu povesti, Craiova 

 

“Sa nu-ieducampecopiiinostripentrulumea de azi.Aceastalume nu vamaiexistacandeivor fi marisinimic nu 
ne permitesastimcum va fi lumealor. Atuncisa-iinvatamsa se adapteze.” 

(Maria Montessori–”Descoperireacopilului”) 

 

Educatiaextracurriculara (realizatadincolo de procesul de invatamant) isi are rolulsilocul 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. 

 

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. 

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 respectarea 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 recunoasterea 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 urmaplimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot 
reda cu mai multa creativitate   si sensibilitate , imaginea realităţii, încadrul 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 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 
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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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Mâine vom fi şcolari 

 

prof. înv ,primar Dumitru Liliana/prof.înv.primar Stancu Maria 

Şcoala Gimnazială Petreşti- Dâmboviţa 

Motto: 

„Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 

probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine. ”  – John 

Amos Comenius 

 

 În psihologia şi pedagogia contemporană se observă tot mai mult preocuparea pentru evoluţia 
şcolară a copilului, evolutie care depinde în mare măsură de educaţia de tip organizat desfăşurată  
începând de la   grădiniţa  şi continuată în şcoală . 
               Rolul grădiniţei derivă din includerea grupei mari – pregătitoare în “ciclul de achizitii 
fundamentale împreună cu clasa I, clasa a II-a şi clasa a III-a”. Rezultă de aici că succesiunea dintre 
grădiniţă şi şcoală este complexa şi are implicatii diferite, bazată în primul rând pe legile obiective ale 
dezvoltării stadiale ale fiinţei umane. 
               Pentru  o mai bună adaptare a copilului preşcolar la viaţă şcolară s-a apelat la activarea relatiei 
educatoare – învăţător, preşcolari – şcolari.De aceea acest proiect îşi propune crearea unei punţi de 
legătură între grădiniţă şi şcoală, pregătind preşcolarul pentru  şcoală. Acest lucru se poate realiza printr-o 
unitate reală între toţi factorii implicaţi în pregătirea copilului pentru viaţă şi pentru şcoală, în special. A-l 
pregăti pe copil pentru şcoală înseamna a-i asigura nivelul de dezvoltare intelectuala, motivationala, 
estetica şi morala, pentru ca preşcolarul să se adapteze cat mai usor la regimul şcolar, vizând, în special 
,dezvoltarea intelectuala a preşcolarului pentru a-l integra mai usor în clasă pregătitoare, în noua forma de 
activitate cea de învatare, specifică scolii. 
                Pentru a da o finalitate scopului urmarit în acest proiect ne-am preocupat de derularea unor  
activităţi potrivite vârstei lor (activităţi sub forma ludică în grădiniţă şi activităţi de învăţare proprii 
activităţii din şcoală – dar şi imbinarea acestor forme atunci cand am organizat activităţi comune 
preşcolari- şcolari, rolul şcolarilor fiind acela de a-i îndruma şi a-i ajuta pe preşcolari.  
               Toate problemele pe care le ridica trecerea copiilor de la grădiniţă la şcoală pot fi rezolvate 
numai în cazul în care educatoarea şi învăţătorul iubesc şi respectă copilul şi aplică în mod creator 
experienţa pedagogică acumulată.   Totodată, preşcolarii vor deduce singuri ca şcoală este un loc în care 
nu trebuie să vină cu emoţii său frică, ci unul atractiv, ce le deschide porţile către o lume fascinantă, o 
lume a cunoaşterii, dar în care vor şi regăsi – la alte standarde – jocuri ale copilăriei, activităţi îndrăgite, 
eroi fascinanţi. 
 Scopul acestei activităţi constă în crearea unei punţi de legătură între grădiniţă şi şcoală în privinţa 
aşteptărilor, a exigentelor, a educaţiei în general şi se urmăreşte 
 Implicarea a cel puţin 140 de copii în  jocurile  de socializare şi intercunoaştere în vederea 

închegării unor relaţii de prietenie în cele două activităţi planificate; 

 Participarea tuturor copiilor la cel puţin două dintre atelierele propuse; 

  Realizarea a cel puţin două expoziţii cu lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie 
realizate în cadrul întâlnirilor stabilite; 

 Constituirea a cel puţin unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul celor 12 
cadre didactice implicate în proiect ; 
Întregul proiect este adresat celor 140 copii preşcolari si şcolari din cele două instituţii implicate 

;părinţii preşcolarilor și elevilor implicați;reprezentanţi ai comunităţii ( primărie, pompieri, biserica, 
cămin cultural); 
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Proiectul cuprinde două activități desfășurate sub forma unor jocuri de socializare-Să ne 
cunoaştem- şi  ateliere de creație- În aşteptarea Paştelui . Atat şcolarii cât şi preşcolarii vor vizita şcolile, 
grădiniţele implicate şi ISU-Detaşamentul Zonal, vor realiza împreună activităţi specifice fiecărui nivel : 
primar şi preşcolar.  Se are în vesdere creșterea prestigiului unităților de învățământ din care provin prin 
desfăşurarea unor activităţi cu caracter extraşcolar în cadrul programului Şcoala Altfel . În proiect sunt 
cuprinse 12 cadre didactice și 140 de   preșcolari şi şcolari din grădinițele şi şcolile partenere. 

Mijloacele prin care se vor realiza monitorizarea şi raportarea evaluării sunt: realizarea unor  
fotografii din timpul desfăşurării activităţilor, focus-grupuri cu copii, părinţi, cadre didactice şi persoanele 
implicate, chestionare, raport  comisie metodică, etc 

Prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri între toți factorii implicați în derularea acestui 
program,întâlnirea constând în prezentarea fotografiilor și a produselor finale ale activităților, discuții și 
propuneri pentru viitoare activități comune. 

Diseminarea este deosebit deimportantă si se va face în cadrul cercurilor pedagogice , prin 
realizarea unui filmuleț și a numeroase fotografii, publicarea programului educațional și a rezultatelor 
obținute (impresii ale organizatorilor,colaboratorilor,voluntarilor,participanților) în reviste de specialitate 
și diverse sitte-uri educaționale. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

prof. Ştefan Ştefania 

Liceul Tehnologic "Dan Mateescu", Călăraşi 

 Maria Montessori afirma în lucrarea Descoperirea copilului că a-i educa pe copii înseamnă, 
înainte de toate a-i învăţa să se adapteze: societăţii în care trăiesc, vremurilor pe care le vor traversa, 
oamenilor pe care îi vor întâlni, nivelului de cultură şi civilizaţie impus de diferite contexte, adică vieţii, 
în general. Poate, tocmai de aceea, educaţia  de dincolo de procesul de învăţământ are un loc important în 
definirea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, în dezvoltarea de sine (de cunoştinţe, aptitudini, atitudini, 
valori, abilităţi etc.) 

 În acest sens, procesul educaţional presupune, pe lângă activităţile şcolare, şi organizarea de 
activităţi extraşcolare,  la care elevii sunt îndemnaţi să participe atât pentru o consolidare a nivelului de 
educaţie, de cunoştinţe, cât şi pentru dezvoltarea personală, într-un mediu inedit şi într-o manieră  
relaxată/relaxantă(aşa ar trebui să fie, în cazul în care mai există unităţi de învăţământ care omit 
particulatităţile definitorii ale acţiunilor extraşcolare şi le transformă în "obligaţii" cu care elevii sunt 
încărcaţi în afara orelor de curs, fără voia lor). 

 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. De exemplu, excursiile ( 
indiferent  de perioada de desfăşurare) sau orice altă formă de activitate extraşcolară care presupune 
relaţionarea/interrrelaţionarea copiilor (şezători, ateliere de lucru/creative, vizite, spectacole, acţiuni de 
voluntariat etc.) ajută la dezvoltarea capacităţii de adaptare, de toleranţă şi socializare a copiilor, fără ca 
aceştia să conştientizeze neapărat "efectele secundare" ale participării lor. Aceste tipuri de activităţi vin în 
sprijinul persoanelor reticente în a comunica/relaţiona cu ceilalţi, copiilor timizi sau cu o stimă de sine 
scăzută sau, de ce nu, a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea integrării lor în mediul şcolar, 
prin intermediul mediului extraşcolar. Astfel, ajungem să le cunoaştem într-adevăr şi să conştientizăm că 
există foarte multe lucruri de învăţat de la aceste persoane, iar activităţile extraşcolare ajung să 
funcţioneze în ambele sensuri.  

  Un rol important în desfăşurarea actelor educative extraşcolare îl are profesorul 
diriginte/învăţătorul, atât în calitatea sa de organizator, cât şi de îndrumător. 

 Ca organizator, are sarcina de a crea condiţiile necesare, de a găsi căile adecvate pentru ca 
procesul educativ să se realizeze în condiţii optime şi să suscite o influenţă permanentă şi complexă 
asupra elevilor. 

 Ca îndrumător şi persoană apropiată colectivului de elevi, trebuie să fie receptiv la 
problemele/stările elevilor, atent la "tentaţiile"/nevoile societăţii, la nivel macro şi micro, în vederea 
identificării obiectivelor şi perspectivelor de dezvoltare a copiilor. 

Este necesar ca profesorul coordonator să fie un adevărat formator; să aibă cunoştinţe psiho-
pedagogice/filozofice relevante, o solidă pregătire interdisciplinară şi să stăpânească metodologiile 
specifice pedagogiei active în abordarea problemelor educaţionale. Finalităţile demersului educativ 
extraşcolar trebuie să se identifice cu o cultură orientată etic spre valorile democraţiei, ale păcii, 
fundamentată pe valorile specifice culturii naţionale şi cu deschidere spre cultura europeană şi nu numai. 
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De asemenea, este de dorit ca educaţia să nu se rezume la medierea cunoaşterii acestor valori, ci să 
determine comportamente orientate în sensul dezvoltării individuale şi profesionale.  

 Prin urmare, educaţia şcolară şi extraşcolară din România trebuie să urmeze principalele 
caracteristici şi dimensiuni ale educaţiei europene: interculturalitate, respect pentru valorile autentice, 
ataşament faţă de specificul naţional/tradiţii, democraţie, toleranţă, integrare europeană, dialog şi 
cooperare, gândire critică, evitarea situaţiilor conflictuale preocuparea pentru problematica 
mediului(faună, floră, ape), a alimentaţiei sănătoase, a energiei, a sănătaţii etc. Insuflându-le măcar o 
parte dintre aceste valori, elevii îşi vor forma comportamente sănătoase, ştiind să depăşească sau să se 
adapteze obstacolelor ce vor răsări în evoluţia lor personală şi socio-profesională. Succesul activităţilor 
extraşcolare în procesul educaţional este asigurat, dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din 
sufletul copiilor, luându-i ca parteneri în demersul educativ. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

Educatoare: Tîrziu Alexandra-Ana-Maria 

Gradinița “Căsuța cu Povești “ Craiova 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
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. 
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. Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg 
importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 
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 

“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”)  

 
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. 

 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. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică.  

 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.  
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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.  

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. 

“Natura ne aseamănă, educația ne deosebește” – Confucius. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

GALEA  LAVINIA 

TORJ  NICOLETA 

GPP. NR. 23/LICEUL ORTODOX ORADEA 

„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”) 

Educatia extrascolara isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii prescolarului. 
Complexitatea procesului educational impune incheierea activitatilor curriculare cu cele extracurriculare, 
parteneriatul educational devine o necesitate. 

Activităţile extraşcolare (extracurriculare) sunt acele activităţi derulate dincolo de spaţiul 
curricular impus al programului grădiniţei şi care, astfel, asigură adesea o relevanţă mai puternică a 
învăţării, delimitând o nouă zonă de exersare a cunoaşterii dobândite iniţial în spaţiul sălii de grupă. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

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 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. Ele sunt activităţi extraşcolare şi se desfăşoară sub îndrumarea 
atentă 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 copiilor. 

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 activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor, calculator şi 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. 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  cu 
o deosebită influenţă formativă,  au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, 
colonii. 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, preşcolarii 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 activitatile practice, in jocurile de 
creatie. Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii , stolurile de păsări care se pregăteau de 
plecare, frumuseţea deosebită  a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoţii 
estetice. La vârsta preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat ,  în acord 
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cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului înconjurator: curăţarea parcului, a mediului de joacă, 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. 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 constituie o sursă inepuizabila de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, 
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 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. Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la 
recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive 
care au o influenţă 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.  Copilul preşcolar cunoaşte şi judecă toate 
activităţile propuse lui, toate întâmplările din perspectiva propriei persoane. Pentru ca învăţarea să devină 
cu adevărat utilă lui ca individ, educatoarea trebuie să marcheze începutul şi sfârşitul la nivelul copilului 
însuşi. 
 Jocurilor le este dedicat mult spaţiu în literatura educaţiei timpurii, deoarece se păstrează drept 
activitatea principală în derularea vieţii copilului.     

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 preşcolarii, 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 copii şi să realizeze 
un feed- back pozitiv. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 
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            Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de 
vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-alungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extracolară), informală (cunoştinţele pe care individual și le 
preia zi de zi în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea 
influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extracolare 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. 

 În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele 
exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al 
umanităţii. Din acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 
umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.  

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare 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.  

  Activităţiile extraşcolare 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.  

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 în 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 
intelectual. 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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            Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
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 personalității copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii 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.  

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.    

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic 
obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului  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 posibilităţilor  şi resurselor  de care dispune clasa de elevi. 

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, asiguasigurând 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 derezolvare 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 EDUCATIV AL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
-articol- 

 
Prof. TUTICĂ-STĂNOI DOINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEASC 

 
 

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) 

 
  Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din 

ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem calculatoare în 
clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor să vină la şcoală cu 
telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora le place să se joace, să 
râdă, să spună adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au certat, să se bucure când 
înfloresc florile, când văd o pisicuţă, să cânte în această lume „magică pe care o simt ei”. Ce ar trebui să 
facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. Poate să desfăşurăm  mai multe activităţi 
extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă, activităţi în care să folosim noua tehnologie. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având multiple 
valenţe formativ-educative: asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor 
şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii; stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia 
fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă; contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare 
liberă, de susţinere a ideilor sau  
opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii; asigură un demers atractiv, 
îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru elevi, valorificând şi 
stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora; ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale 
elevilor; facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 
strategii de cooperare; ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii 
mai deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; descurajează practicile de 
speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 
              Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile şi 
serbările. Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o favorizează 
este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. Intrând în contact 
direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, când vor fi adulţi, vor fi 
protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea personalităţii 
lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. Ei învaţă să preţuiască valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes pentru a afla cât mai multe despre aceştia. Pe 
lângă fortificarea biologică a organismului, excursia contribuie la fortificarea morală a elevilor, cultivând 
înalte trăsături de caracter.  
              Îmi amintesc cu drag excursia care a avut ca temă „Să ne cunoaştem mai bine judeţul!”. Am 
admirat  relieful judeţului, am vizitat muzeele, am vorbit cu oamenii. Istoria, geografia, literatura, religia, 
educaţia fizică s-au împletit într-o limbă română vorbită pe înţelesul lor. Şi-au consolidat cunoştinţele 
despre uneltele cu care lucrau ţăranii pământul, despre ocupaţiile lor din vechime, obiceiurile şi datinile 
strămoşeşti. Interdisciplinaritatea, cerinţa necesară a învăţământului din zilele noastre i-a ajutat pe elevi 
să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra vieţii oamenilor din trecut, dar şi din zilele noastre. Prin 
observarea directă, elevii au înţeles mai bine anumite noţiuni, şi-au consolidat cunoştinţe, şi-au asigurat o 
bază pe care se vor „clădi” alte cunoştinţe. Şi toate acestea într-o atmosferă relaxantă, plăcută. 

  Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să stabilim 
relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor dovedeşte că 
oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional. Ele sunt mai eficiente cu cât leagă mai 
multe domenii şi instituţii, sporind astfel gradul de transfer al informaţiei, având un fundament comun de 
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acţiune. În cadrul parteneriatului “Copil ca tine sunt şi eu” am urmărit stabilirea unor relaţii de colaborare, 
sprijin şi respect reciproc pentru elevii din învăţământul de masă şi cel special, formarea atitudinilor 
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în concordanţă cu propriile nevoi de dezvoltare şi afirmare a personalităţii, 
dezvoltarea armonioasă a elevilor pentru a deveni oameni care au multe calităţi. Parteneri i-am avut pe 
elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. Am desfăşurat împreună multe activităţi (Cizma lui 
Moş Nicolae, La colindat, Ne jucăm împreună, expoziţii cu lucrări…). Dacă la început erau reţinuţi şi se 
uitau suspicioşi la elevii din învăţământul special, după câteva activităţi s-au împrietenit, s-au jucat 
împreună, au înţeles nevoia lor de a fi la fel.  

 Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului de 
idei şi de sentimente a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe a poporului nostru. De 
aceea, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiilor trebuie să li se vorbească despre frumuseţea folclorului 
românesc, să li se cultive interesul pentru cântecul şi dansul popular, pentru obiceiurile şi tradiţiile acestui 
popor, pentru că ele contribuie, în mare măsură la dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi 
scrisă. În cadrul acestor activităţi elevii reuşesc să-şi îmbogăţească vocabularul, să interacţioneze bine cu 
persoanele din jur, să-şi exprime gândurile, stările, sentimentele, opiniile, să-şi cultive răbdarea, 
stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea, spiritul de echipă. 
    Am încercat, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, să valorific folclorul ţinând seama de 
tipurile de inteligenţă. Pentru că în clasă am avut copii cu inteligenţă predominant muzical-ritmică, le-am 
dat posibilitatea să cânte cântece populare. Celor cu o inteligenţă predominant corporal/kinestezică le-am 
dat posibilitatea de a-şi etala talentul punându-i să joace în horă. Cei cu inteligenţă predominant 
lingvistică au fost stimulaţi să citească literatură populară (poezii, balade, strigături, proverbe, zicători, 
proză populară), iar la serbările prezentate au recitat, au fost „actorii rolurilor principale”. În cadrul 
serbărilor şcolare desfăşurate în  pragul sărbătorilor de iarnă am valorificat, pe lângă transmiterea 
obiceiurilor de sărbători, capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, 
gustul pentru frumos, am găsit mijloace şi posibilităţi de înlăturare a timidităţii, elevii fiind aplaudaţi şi 
încurajaţi în acţiunea lor. Am organizat serbări cu tema: „Şezătoare”, „La noi”, „Obiceiuri de iarnă”. 
   Cu ajutorul acestor activităţi extraşcolare reuşim să contribuim la dezvoltarea personalităţii 
elevilor, să-i ajutăm  să se descurce în situaţii inedite, să-i pregătim pentru viaţă, fără să-i aglomerăm sau 
să perturbăm procesul de învăţământ care se desfăşoară la clasă. Cu cât este mai mult interes pentru 
şcoală din partea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, a societăţii, viitorul va fi mai bun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bibliografie:  
Radu I. şi colaboratori, Introducere în psihologia contemporană, ed. Sincron,  Cluj-Napoca,   
                                                                                                                                             1991; 
Revista  NOI ŞI DASCĂLII NOŞTRI, nr. 34, 2010, Oradea,  pag.129-130; 
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Omul, de la începuturile existenţei sale s-a aflat în mijlocul naturii. Dar, uneori natura impune 
manifestări faţă de care omul rămâne neputincios. Treptat, oamenii au încercat să facă cercetări, să 
descopere mai multe lucruri despre natură, observând că natura se desfăşoară după anumite reguli şi de 
aceea  menţinerea unui anumit echilibru al naturii este esenţial pentru desfăşurarea normală a vieţii. 

Atitudinile şi comportamentul nostru în raport cu tot ceea ce ne înconjură se formează încă din 
momentul în care ne naştem. Mai întâi părinţii noştri sunt cei care încearcă să ne familiarizeze cu normele 
şi valorile morale, acest lucru fiind continuat de către educatoare atunci când copiii urmează grădiniţa, 
apoi de către învăţătoare, profesori. 

Educaţia ecologică presupune formarea unui comportament corect faţă de mediul ambiant cât şi o 
implicare activă în ceea ce priveşte procesele de mediu. Chiar şi Democrit spunea: «Natura şi educaţia 
sunt asemănătoare, căci educaţia îl transformă pe om şi, prin această transformare, creează natura «. De 
aici rezultă că noi, oamenii, avem natura pe care o cultivăm. Dacă o ocrotim, aceasta va fi « înfloritoare«. 
În schimb, dacă nu o ocrotim, aceasta va pieri. 

Scopul educaţiei ecologice este acela de a îmbunătăţi viaţa prin asigurarea cunoştinţelor si 
valorilor necesare copiilor pentru a-şi asuma o anumită răspundere faţă de mediu, o răspundere de 
menţinere a acestuia, de a crea atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător. 

Activităţile extracurriculare sunt menite să ofere copiilor oportunităţi multiple de recreere, să le 
dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile, să le stimuleze 
imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. 

Educaţia ecologică în grădiniţe abordează problematica ecologiei punând accent pe învăţarea 
perceptivă, modalităţile de organizare şi desfăşurare lasă la latitudinea educatoarelor proiectarea acestora 
în funcţie de necesităţi sau alţi factori în cadrul cărora copiii vor fi stimulati să participe. Astfel, ea 
manifestă anumite valenţe formative precum dezvoltarea capacităţii analitice, de analiză şi sinteză, a 
interrelaţiilor dintre om şi mediul de viaţă, dezvoltarea gândirii, a capacităţii de analiză şi de rezolvare de 
probleme, a creativităţii, a capacităţii de comunicare, a muncii în echipă, a simţului estetic, capacitatea de 
exprimare in limbaj ecologic, capacitatea de investigare experimentală, capacitatea de transfer, de 
valorificare a unei experienţe. 

În cadrul grădiniţei, educaţia ecologică se poate realiza prin mai multe forme: observaţii, 
experimente, povestiri, plimbări, drumeţii, excursii, jocuri de mişcare, jocuri distractive, colecţii, 
spectacole, tabere, concursuri, vizionări de documentare. 

Mulţi oameni susţin că, în zilele noastre, copiii de pretutindeni îşi petrec tot mai puţin timpul în 
mijlocul naturii, ei preferând să stea mai mult în faţa computerului şi a televizorului. De aceea, dascălii îşi 
pot aduce contribuţia în formarea acestora ca « mici ecologişti«, spre exemplu prin ţinerea orelor în  
mijlocul naturii, în aer liber, pentru a stimula spiritul de creaţie al copiilor. 

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 
afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 
varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. Contribuie la 
educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul pentru frumusetile ei, 
stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în memorie unele aspecte 
care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot restul vieţii. 
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Excursia reprezintă o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de resedinţă, cu un 
mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul. Stabilirea atentă a obiectivelor 
este foarte importantă. Trebuie stimulată dorinţa şi curiozitatea  copiilor de a descoperi noi fenomene şi 
elemente, dar şi  dorinţa de călătorie în scopul cunoaşterii şi, nu în ultimul rând, crearea unui suport 
informativ-educativ pe plan ecologic, pentru protecţia mediului. 

Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute si utile activităţi de recreere şi odihnă activă, 
facilitând contactul direct cu mediul, aceasta presupunând o percepere activă a unor zone geografice, 
peisaje, acţionand direct asupra acestora. Prin aceste acţiuni copiii dobândesc informaţii, îşi formează 
reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare. 

O excursie impune o mare responsabilitate din partea celui care o organizează. De aceea, 
conţinutul trebuie ales cu grijă, bine corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare unei 
bunei desfăşurări a activităţii.  

Trezindu-le interesul faţă de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine 
şi nu trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un început bun. 
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                    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”)  
 

La vârsta preşcolară principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi este jocul. Implicarea 
copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu 
ceilalţi colegi duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 

Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului liber. 
Cercetătorii arată că perioada de timp în care o persoana râde, zâmbeşte, vorbeşte cu cei din jur este mult 
mai mare între prieteni decât între persoane care se cunosc mai puţin.  
           În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice numite  
"endorfine" care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă o resursa tampon faţă de 
efectele negative ale unor evenimente precum conflicte în familie, divorţ,probleme şcolare. În aceste 
situaţii copiii se distanţează puţin de familie şi apelează la prieteni pentru a obţine suportul emoţional 
necesar.  
  Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în situaţii pe care un copil nu ştie cum să le rezolve. Copiii pot 
imita comportamentul prietenului atunci când el nu ştie ce să facă sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. 
Cum sa construiesc castelul?).  
  Studiile arată că schimbul de informaţii şi deprinderi se face mult mai eficient între prieteni decât 
între copii care nu se cunosc deoarece au mult mai multa încredere unul în celalalt şi se simt mai puţin 
vulnerabili atunci când îşi exprimă dificultăţile într-un domeniu. 
  Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa noastră, părinţii şi 
celelalte persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informaţi despre problematica diferenţelor 
de gen şi despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferenţe în perioada preşcolară, 
perioada care este optima din punctul de vedere al achiziţiilor socio-emoţionale. 

 Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor 
oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie 
limitată de stereotipurile de gen. 
 
           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.  
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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. 
        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 care contribuie la imbunatatirea rezultatelor elevilor din medii 
dezavantajate, cu risc de abandon 
 
          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.  
         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 . 
 
 
         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 
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Activitäțile de acest gen an o deosebită influență formativä, au la baza toate formele de acțiuni 
turistice: plimbäri, excursii, tabere, co1onii.Ïn cadrul activităților organízate in mijlocul naturii, al vieții 
sociale , copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fìind axate in principal pe viața in aer liber, in cadrul acțiunilor turistice, 
preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste față de natură, fată de om şi realizările sale. În 
Emma plimbärilor, a excursiilor in naturä, copiii pot reda cu mai multã creativitate și sensibilitate , 
imaginea realitäții, in cadruł activitãților de desen și modelaj , iar materialele pe care łe culeg ,sunt 
folosite in activitățile practice, in jocurile de creație. Plimbările prin parc din aceasta toamnă , frunzele 
ruginii ,stolurile de päsării care se pregãteau de plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor 
ramâne in suflet celor mici , creându-le emoții estetice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se aratä sau li se spune in legatură cu mediul , fiind dispuși sä acționeze in acest sens .Ca 
educatoare. trebuie sä oferim in mod gradat , in acord cu particularitäțile de vărstă , cunoștințe 
științifice, sä ofganizãm activități educative privind protejarea mediului ínconjurator: curățarea 
parcului, a mediului de joacă , ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi tabercle şcolare contribuie la îmbogäțirea cunoșt1n¡e!ar copiilor despre fnimusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din naturä, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal ìn care au träit, muncit şi luptat înaintaşii lor învățând astfel sã-şi iubească țara, cu 
trecutul şi prezentuł ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizärile oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasä a personalității copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intui și prețui valorile eulturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele constituie o alta formä de activitate extracurriculara in grădinițe, prin care 
copilul face cunoștințã cu lumea minunatä a artei. 

Deși aceastä formã de activitate î1 pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă in faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și 
in faptul că apeleazã, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme. diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursñ de informații, dar in același timp un punct de plecare in organizarea unor acțiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmatä de discutii fGgĞtite ïn prealabil, pe lănga faptul că realizeazä completarea unor aspecte 
educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzicã, sport, poezie, pictură, 
etc. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor ła tełevizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul cb arta 
filmului dă copiilor iluzia realității. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influență pozitivã mai evident conturate. 

Activitățiile extracurriculare moral-civice, alãturi de celelalte activitäți desPaşurate în grädinițä pe 
nivele de vàrstä, contribuie, prin träirile afective, emoții putemice, generate de exemplele oferite de eroii 
neamului. la formarea , in sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma in con 
•ingeri ferme pe paTcursul procesului instructiv-educativ. 

Ïn concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă şi 
eficientă cäreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, in primul rând, o atitudine 
creatoare, aiât in modul de realizare a1 activității. cât şi in relațiile cu ełevii, asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permitä stimularea creativă a elevilor. 
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„ȘCOALA ALTFEL LA NOI ÎN GRĂDINIȚĂ” 

 

Grădinița P.P „Licurici” Galați 

Prof. înv.preșc. Aconstantinesei Nicoleta 

Prof. înv.preșc. Roșca Mihaela Cristina 

 

Motto: „Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 
probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”. – John Amos 
Comenius 

„Școala altfel” este un program binevenit și necesar. În contexte nonformale copiii și cadrele 
didactice sunt mai relaxați, mai deschiși, mai receptivi.Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient 
și educativ. 
SCOPUL PROGRAMULUI: 
 implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și  

preocupărilor diverse ale acestora, să pună în valoare talentele și capacitățile copiilor în diferite 
domenii și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale;  

 crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional 
ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROGRAMULUI: 
 să dezvolte preșcolarilor abilități de a proiecta și desfășura activități variate în echipă, atât în 

cadrul grădiniței cât și în comunitate; 
 Implicarea preşcolarilor în jocuri distractiv recreative, în care aceştia să-şi manifeste încrederea în 

sine, atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play; 
 să promoveze valorile culturale și tradiționale ale poporului român; 
 să dezvolte atitudini pozitive, civice și responsabile; 
 să participe la manifestări culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, competiţii sportive; 
 să se implice în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj, artă fotografică, cunoaştere; 
 familiarizarea copiilor cu unele din instituțiile de cultură ale orașului ( Teatrul Gulliver, 

Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați, Stadionul „Dunărea” Galați) 
        Grup țintă: preșcolarii  Grădiniței P.P „Licurici” Galați 
        Beneficiari direcți: preșcolarii 
        Beneficiari indirecți:  părinții, cadrele didactice, comunitatea 
       Finalități: 

 discuții în grup 
 climat emoțional între copii 
 bucuria de a avea un câștig 
 bucuria de a simți sentimentul victoriei 
 au primit premii, diplome, medalii, trofee. 

      Evaluarea: 
 filmare și realizarea unui CD  
 concurs de cunoștințe generale 
 expoziții/ rezulatele materiale ale activităților 
 album cu fotografii 
 acordarea de diplome și premii 
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Activități propuse: 
 

LUNI 
Denumirea activității: „Sportivi în Țara Piticilor”                 
Obiectivele urmărite: 
 Să se folosească de deprinderile motrice învățate: alegare, săritură; 
 Să-și consolideze deprinderile aplicativ-utilitare: diferite tipuri de alergare, sărituri, transport de 

greutăți, aruncarea mingii, târârea.  
 Să manifeste spirit de competiție, spirit de echipă și fair-play; 

Tipul activității: Întreceri și jocuri sportive 
Parteneri implicați: preşcolarii Grădiniței P.P „Licurici”, educatoarele, părinții, antrenorii de la 
Stadionul Sportiv „Dunărea” Galați 
Evaluarea activității: fotografii, filmare, diplome, premii, medalii, cupe,  aprecieri. 

MARȚI 
Denumirea activității:  „Licurici isteți” 
Obiectivele urmărite: 

 Să-și valorifice cunoștințele din diferite domenii dobândite în cadrul activităților derulate 
în grădiniță și în afara acesteia; 

 Să manifeste spirit de competiție, spirit de echipă și fair-play; 
Tipul activității: concurs de cunoștințe generale 
Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele 
Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, diplome și premii. 

MIERCURI 
Denumirea activității:  „Căluțul jucăuș” 
Obiectivele urmărite: 

 Să trăiască stări afective positive în relațiile cu cei din jur; 
 Formarea educaţiei morale a copiilor prin spectacolul de păpuşi 

Tipul activității: Vizionarea spectacolului  
Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții și actorii Teatrului Gulliver Galați. 
Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, program artistic. 

JOI 
Denumirea activității:  „Roata olarului” 
Obiectivele urmărite: 

 Să participe cu interes la activitatea de creație artistică; 
 Formarea unei atitudini positive față de artă. 

Tipul activității: Atelier de creație 
Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții. 
Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, obiecte artizanale 

VINERI 
Denumirea activității:  „Micii exploratori” 
Obiectivele urmărite: 
 îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor despre muzee şi trezirea interesului pentru natură; 
 perceperea valorilor morale şi culturale. 

Tipul activității: vizitarea Complexului Muzeal de Științle Naturii din Galați 
Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții. 
Evaluarea activității: fotografii, discuții libere. 
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ROLUL  ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof.înv.preșc. Acsanei Rodica Lăcrămioara 

Grăd. Cu P.P. Nr. 6  Botoșani 

 

               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”. 
              Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important 
este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 
                   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.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. 
 
 
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, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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Școala altfel 

Să știi mai multe, să fii mai bun! 
 

Prof. înv. preșc. Acu Ionela-Lăcrimioara 

G.P.N. Nr.1-Rebrișoara 

 
 
           Motto : ,,Visez o școală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăiești liniștit și 
cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva dintre oamenii tineri ai lumii, să vină acolo 
pentru a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și 
pe dinafară, iar singurul lucru care le îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și 
ei ceva de spus? De mărturisit ceva? Și nu vedeți că nu avem întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar 
mijlocitori între ei și ei însiși...Dar nici asta nu trebuie să le fie spus.’’ (Constantin Noica) 
          SCOPUL PROGRAMULUI: - implicarea tuturor copiilor, preșcolarilor, și a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale acestora, să pună în valoare talentele și 
capacitățile copiilor în diferite domenii și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte 
nonformale. 
         Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor, ci şi prin 
activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână „şcoala 
altfel”. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, 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, activităţi în 
comunitatea locală, vizite la bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 
            Pentru această săptămână voi propune câteva activităţi care pot fi desfăşurate cu copiii în această 
săptămână. 
 
 1.Vizită la biblioteca orășenească ,,Veronica Micle”- Năsăud       
          Vizita într-o bibliotecă are rolul de a stârni preșcolarilor o călătorie interesantă prin lumea 
uimitoare a cărților, vor participa la jocuri interactive, vor descoperi  diversitatea  cărților din bibliotecă, 
vor cunoaște personaje de poveste, vor inventa povești, vor desena și colora, vor viziona filmulețe 
educative.  
          Valorificarea înţelepciunii din cărţi, în toate sferele vieţii cotidiene, este un obiectiv major în 
formarea personalităţii. 
 
2. Atelierul de lucru manual: Cum facem Slime? 
             Sub îndrumarea unui profesor trăsnit, copiii vor face fiecare propriul slime colorat, din aracet și 
glicerină boraxată.Substanța gelatinoasă 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. 
 
3.Vizită la Ambulanța- Năsăud 
            Cu prilejul vizitei, peșcolarilor li s-a explicat ce înseamnă o urgenţă medicală, că fiecare urgenţă 
este diferită și că echipajele medicale ce se deplasează la cazuri sunt formate din ambulanţier, asistent şi 
medic, după tipul de urgenţă. 
            Cum era de aşteptat, bucuria copiilor a fost „inspecţia” unei maşini de ambulanţă. Apoi, în sala de 
curs, preșcolarilor li s-a arătat măsurile de resuscitare, de prim-ajutor pe manechin-adult, dar și pe copil. 
Fiecare preșcolar s-a aflat în postura reală a unui „salvator” fiind ajutați de cadre medicale. Aceste 
proceduri, efectuate corect și rapid chiar de către persoane care nu au pregătire medicală, pot salva viața 
unui pacient. Aceste manevre sunt eficiente doar dacă se încep foarte rapid, după apariţia stopului cardiac, 
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în primele 4-5 minute, când creierul este încă viabil, şi dacă se continuă până la sosirea ajutorului medical 
specializat.   
 
4. Șim să circulăm corect? 
              Joc distractiv: ,,Hai la drum, mici pietoni!” – copiii aplică cunoştinţele fixate la celelalte arii de 
stimulare, precum şi la activităţile experienţiale. 

   Se trasează cu cretă marcaje pe podea şi se împart copiii în două echipe, ,,agenţii de circulaţie” şi 
,,pietonii”. Fiecare ,,agent” va avea câte un carton pe care va fi lipit unul dintre semnele de circulaţie 
învăţate. Cartonaşul va fi arătat colegului ,,pieton” care se apropie de ,,intersecţie” şi trebuie să circule 
prin faţa ,,agentului”. ,,Pietonul” are obligaţia să facă exact ceea ce îi indică semnul arătat. Cel care 
greşeşte va fi amendat. Când toţi membrii echipei revin la loc se inversează rolurile, ,,pietonii” devenind 
,,agenţi de circulaţie” şi invers. La final va fi declarată câştigătoare echipa care a primit cele mai puţine 
penalizări li care demonstrează cp şi-a însuşit, aşadar, cel mai bine regulile de circulaţie. 

 
5. ,,De la mic la mare, să facem multă mișcare!” 
                Mişcarea şi activităţile sportive reprezintă factorii principali ai menţinerii şi întăririi sănătăţii şi 
din acest considerent, încă de la cele mai fragede vârste este nevoie de multă mişcare, iar în perioada 
preşcolarităţii, cea a transformărilor calitative şi cantitative pe plan somatic, aceste activităţi au ca scop 
dezvoltarea fizică armonioasă, precum şi însuşirea unui bagaj de deprinderi motrice generale. Când iau 
forma unor întreceri, acest gen de activități îi mobilizează pe cei mici, stimulând interesul acestora și 
determinându-i să-și mobilizeze forțele. 
          Ziua de vineri din cadrul saptamanii ,,Școala altfel’’ a fost dedicată acţiunilor cu caracter sportiv. În 
acest sens, cele 4 grupe mici ale unitatii , sub diferite sloganuri- ,,Campionii” au desfășurat în sala de 
grupă ( conditiile meteo au fost neprielnice desfășurării activităților în aer liber, iar grădinița nu dispune 
de o sală de sport) jocuri de mișcare și distractive ce i-au incitat pe copii- ,,Cursa în saci”, ,,Oul în 
lingură”, ,,Cursa pe cartoane”, ,,Ferește-te de crocodil!”, ,,Mingea calătoare”, ,,Mingea prin tunel”.  
 
  

 

 

 

 

 

Bibliografie:  
-„Curriculum pentru învăţământul preşcolar‟ Ed. DPH 2008 
-,,Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008 
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Asociaţia Creativ, Bucureşti 2010 
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE 
 

ADĂMESCU ANA 

GPP SÂNMICLĂUŞ, JUD ALBA 

 
             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. 
             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. 
             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. 
             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. 
                 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 
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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.  
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Valențele educative ale activităților extrașcolare în învățământul preșcolar 

 

Educatoare: ADᾸSCᾸLIȚEI  MARIA 

  Gradinița: COTNARI 

 

Trăind într-o lume care se află într-o permanentă schimbare, școlii ȋi revine misiunea de a 
transmite copiilor valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. Modernizarea şi 
perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu cele 
extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece permit manifestarea 
creativităţii şi imaginaţiei copilului. 

Ȋncă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească 
lumea lor spirituală, să le satisfacă setea de cunoaştere, să le ofere ocazii de a trăi emoții puternice, 
de a descoperi singuri, pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Ca educatoare, am oferit ȋn mod gradat, ȋn acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe 
științifice, am organizat activități educative privind protejarea mediului ȋnconjurător: curățarea parcului 
din fața grădiniței,  a mediului de joacă sau ocrotirea unor plante si animale. 

Ȋn cadrul activităților organizate ȋn mijlocul naturii, sau al vieții sociale, copiii s-au confruntat cu 
realitatea și au perceput activ, prin acțiuni directe diferite obiecte, fenomene sau anumite locuri istorice. 
La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune ȋn legatură cu mediul, 
ȋși formează astfel, sentimentul de respect și dragoste față  natură, față de om și față de realizările sale. Ȋn 
urma plimbărilor și a excursiilor pe care le-am organizat ȋn natură, copiii au redat ȋn cadrul activităților de 
desen, pictură și modelaj imaginea realității, cu mai multă creativitate și sensibilitate, iar  materialele 
adunate de ei au fost folosite ȋn activitățile practice sau ȋn jocurile de creație. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
coordonat la nivel de gradiniță diferite concursuri județene, interjudetene, nationale si internationale  de 
creații plastice (desen, pictură), colaj, artă dramatică  unde am obținut și premii. 

Iată cateva exemple de concursuri la care copiii din gradinița noastră au participat: “Micul 
creștin”- concurs internațional, “Ȋnvingator prin artă”- concurs național, “Copiii lui Tonitza descoperă 
lumea”- concurs județean, “Tradiții de iarnă”- concurs național, “Tradiții peste veacuri”- concurs 
județean, ”Natură curată-viață sănătoasă”- concurs județean, etc. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor, mi-au oferit posibilitatea să-i ajut pe 
copii 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 și susţinute cu ocazia anumitor evenimente 
au devenit 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. 

Prin intermediul acestora, copiii au învăţat să interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi au putut să 
se afirme în anumite domenii spre care au înclinaţii. Astfel de activităţi i-a ajutat să-şi canalizeze energia 
către lucruri importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. 

În cadrul spectacolelor de teatru la care copiii au participat, între actori şi copii s-au stabilit relații 
extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt 
dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. 

Ȋn acest scop am ȋncheiat parteneriate cu Teatrul de păpuși “Așchiuță” din Iași, Teatrul de 
marionete din Iași, Teatrul de papuși din București. 

Prin activităţile extracurriculare în care i-am antrenat pe copii am urmărit să le trezesc 
curiozitatea, să le păstrez viu interesul pentru cunoaştere, să-i provoc în a căuta şi a descoperi lucruri noi. 
Rolul acestor activităţi extracuriculare a fost de a oferi copiilor oportunităţi multiple de recreere, de 
dezvoltare a spiritului de competiţie, de valorificare a potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, de 
stimulare a imaginaţiei, creativităţii şi iniţiativei. 
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Consider că trebuie să-i atragem pe copii să participe la aceste activităţi, 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 
plăcere la ele.  Menirea noastră este de a le trezi curiozitatea, de a le potoli această curiozitate şi de a-i 
pregăti pentru viaţă. 

Activitățile extrașcolare  ȋi antrenează și pe copiii timizi, îi temperează pe cei impulsivi, le 
dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de preșcolari. Educatoarea are 
posibilitatea să-şi cunoască mai bine grupa și să realizeze mai plăcut şi mai temeinic 
obiectivul principal al grădiniței. 

Realizarea acestor obiective depinde de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor  şi resurselor  de care dispune. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL  EDUCAȚIONAL 
 

Prof.înv.preșcolar: Apostu Adina 

Grădinița cu P. P. Nr. 48 Brăila 

 
 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 
individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create 
de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de 
viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 
 
          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, preșcolarii 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. 
        Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii 
şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 
 
         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 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. 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, 
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 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 in 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 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. Copii 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.  
 
 

91



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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
 în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Inv. Primar Lupsor Adina Elena 

  
 Societatea de astazi este intr-o permanenta schimbare, de aceea elevii de astazi trebuie sa fie 
practici , creativi, inovatori. Pentru acest lucru este necesara o permanenta corelare intre teorie si practica. 
In acest sens un rol deosebit de important il au activitatiile extrascolare care formeaza  elevilor o 
personalitate armonioasa capabila sa se plieze la toate schimbarile societatii. 
 
      Educatia nu se poate realiza astazi doar intr-un cadru static cum este acela al clasei ci intr-un cadru 
extrascolar in care elevii sa exploreze, sa ia contact direct cu realitatea, sa experimenteze, sa creeze, sa 
observe in mod direct .Astfel aceste activitati vor forma cu mai multa usurinta talente, comportamente 
creative. 
 
      Activitatile extrascolare largesc si adancesc informatia, stimuleaza interesul pentru diferite ramuri ale 
stiintei.  Cele mai eficiente activitati extrascolare sunt: vizitele la muzee,vizionarea de filme sau 
spectacole,excursiile si taberele scolare, serbarile. 
    Eficiente in formarea reprezentarilor despre arta, momente legate de trecutul istoric sunt vizitele la 
muzee. 
 
     Vizionarea de filme sau de spectacole formeaza atitudini si stabilesc norme de comportament in 
societate. 
 
     Excursiile si taberele scolare formeaza elevilor sentimente de dragoste fata de tara si contribuie la 
imbogatirea cunostintelor despre relief, flora si fauna tarii. 
       Am constatat ca elevii sunt mult mai creativi si se pot exprima mult mai liber daca in prealabil una 
din temele cerute la clasa a fost precedata de o activitate extrascolara. 
      Serbarile scolare marcheaza momente importante din viata elevilor dand frau liber imaginatiei 
acestora . 
 
          Activitatile extrascolare au un caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente modalitati de 
formare a caracterului elevilor intrucat sunt cele mai apreciate si mai accesibile elevilor, de aceea trebuie 
folosit in mod frecvent in activitatea didactica. 
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,,ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL/BUCURIILE IEPURASULUI" 

 

Profesor în înv. Primar: Adorjáni Éva 

Școala Gimnazială Măgherani 

 

Școala Gimnaziala Măgherani a organizat concursul „Bucuriile Iepurasului” la care au participat 
elevii clasei a II a a Școlii Gimnaziale Măgherani și s-a colaborat cu copii de grădiniță. Scopul 
concursului a fost de a sensibiliza elevii în ceea ce priveşte semnificatia Paștelui - Învieriea Domnului, a 
vopsirii oualelor si venirea Iepurasului. Obiectivul fiind acela de dezvoltarea capacitaţii de exprimare 
plastică individuală prin compoziţii plastice expresive şi creative cat si dezvoltarea dragostei pentru 
frumosul din viaţa socială şi tradiţiile noastre. Colaborarea dintre gradinita si scoala este o latura 
importanta a pregatirii temeinice a copiilor. Aceasta colaborare se realizeaza pe baza interesului reciproc 
al educatoarei de la grupa de 6-7 ani si al invatatorului. Este vorba despre preocupari comune pe catre ei 
le intretin in scopul de a ajunge la rezultate cat mai bune in instruirea si educarea copiilor. Din discutii 
reiese ca prescolarii care au frecventat cu regularitate gradinita, au trecut usor peste perioada de 
acomodare, mobilizandu-si efortul in directia intelegerii si insusirii cunostintelor. Ei au avut un vocabular 
mai dezvoltat, isi exprimau cu usurinta gandurile, se pronuntau mai nuantat si mai clar. Concursul a avut 
semnificatie Pascala si le-am explicat copiilor ce inseamna venirea iepurasului si ce semnifica 
Sarbatoarea Pastelui. Paştele este o sărbătoare păstrată cu sfinţenie de creştini. Aceasta simbolizează 
Învierea Domnului, însă tradiţia îndrăgitului Iepuraş de Paşte îşi are originile în legendele păgâne. Cum a 
ajuns micuţul blănos să fie asociat cu această sărbătoare: iepurele reprezintă la păgâni simbolul lui Eostre, 
zeiţa primăverii. Aceasta era adesea asociată cu ouăle şi iepurele, deoarece se spune că zeiţa a găsit o 
pasăre rănită în timpul iernii, iar singura soluţie pentru a o salva a fost să o transforme în iepure. Deşi nu 
mai era pasăre, iepurele putea să facă ouă. De asemenea, se spune că iepurele este o fiinţă lunară, iar 
ciclurile lunii sunt cele care determină în ce zi sărbătorim Paştele, în fiecare an. Sunt de parere ca noua 
generatie trebuie pregatita nu numai pentru a reproduce cultura, ci si pentru producerea noului, pentru 
creatie si progres social. Calitatea pregatirii este dependenta de masura in care se insusesc instrumentele 
comunicarii verbale si a combinarii acestora in mod creator. Pentru formarea deprinderilor corecta a 
copiilor, se tine seama de specificul dezvoltarii psihice, intelectuale, afective, de particularitatile gandirii, 
atentiei si imaginatiei copiilor, adica de particularitatile psihologice, precum si de modul in care ei au 
inteles ceea ce li se cere. La sfarsitul concursului, elevii participanti au primit diplome si s-a realizat o 
expozitie cu lucrariile acestora. Indiferent de natura sa păgână sau creştină, Iepurele de Paşte este un 
personaj recunoscut în toată lumea, pe care am ales să îl asociem cu drag de Sărbătoarea Paştelui. 
Elevii claselor primare a Școlii Gimnaziale Măgherani  au realizat un platou de ouă vopsite în tehnica 
hârtiei creponate și cu coji de ceapă,  şi  încântaţi de succesul lor le-au oferit  atât  profesorilor   cât şi 
conducerii  unităţii şcolare alături de preţuirea lor şi gândurile bune  aferente  zilelor premergătoare 
marelui praznic împărătesc  al Învierii Domnului. 
Obiceiul colorării ouălor cu coji de ceapă se practică mai ales în mediul rural. Cojile de ceapă sunt puse la 
fiert într-o oală cu apă şi puţin oţet, iar ouăle sunt spălate şi curăţate, astfel încât vopseaua naturală 
produsă de ceapă să prindă cât mai bine. 
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Poezii la udat 
Dimineaţa pornesc la udat cei mici, care conform tradiţiei sunt răsplătiţi cu ouă roşii şi prăjituri. Băieții 
adunați în grupuri merg la fete acasă a doua zi de Paste, unde întreabă părinții fetelor dacă primesc cu 
udatul, în timp ce rostesc următoarea poezie: 
"Am fost într-o pădure verde, am văzut o viorea albastră, care stătea să se ofilească. Îmi dați voie să o 
stropesc?";  
sau:  
“Am auzit că aveți o floare frumoasă, am venit s-o udăm să nu se ofilească". O altă variantă de poezie 
este: "Într-un coș cu viorele, cântă două păsărele, păsările ciripesc, îmi dați voie să stropesc?". 

În trecut băieții udau fetele cu apă proaspătă din fântână. Mai recent au început să folosească apă de 
colonie, spray și parfum. Fetele îi așteaptă acasă îmbracate frumos și le oferă ouă roșii și cozonac.             

Activitati extrascolare 

              Activitățile extrașcolare sunt esența unei educații transversale, incluzive de bună calitate. Din 
acest motiv ele reprezintă o preocupare prioritară pentru colectivul Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”. 
Rolul lor în viața elevului este de a conecta noțiunile deprinse la disciplinele de studiu cu interacțiunile 
cotidiene, de a realiza coeziunea grupurilor de elevi, de a cultiva respectul și cooperarea între colegii de 
toate vârstele școlare și nu în ultimul rând de a îi face pe elevi să îmbrățișeze cu drag statutul de elev. 

95

ILIUTA ADRIANA



Ești special! 

prof.înv.primar Moldovan Adriana, 

Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni, Hunedoara 

Ideea de diversificare a activității școlare este susținută de activitățile extracurriculare de-a lungul 
întregului an școlar. Activitățile care implică elevii în domenii diverse îi pregătesc și îi ajută să își 
îmbogățească treptat și într-un mod cât se poate de plăcut bagajul de cunoștințe de cultură generală. 
La nivel național, în programul școlii s-a introdus de câțiva ani (2011) săptămâna în care activități cu 
caracter nonformal sunt cuprinse în programul elevilor sub denumirea „Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”sau mai popularul dar neoficialul „Școala Altfel”. 

Clasa pregătitoare la care în acest an sunt profesor cuprinde copii grozavi, deștepți și drăguți dar 
mă confrunt cu un fenomen care se accentuează, ale cărui motive le bănuiesc dar asupra cărora nu pot 
avea o prea mare influență pentru că mulți dintre elevii mei nu mai sunt supravegeați de părinții care 
colaborează cu școala și învățătorul pentru că sunt plecați în străinătate sau în alte zone din țară pentru a 
asigura necesarul material al familiei. Copii astfel „abandonați” în grija unor rude (bunici, mătuși), vecini, 
cunoștințe, Centre de Plasament sau chiar Case de Copii suferă grozav și au nevoie de afecțiunea și 
siguranța pe care doar familia le poate oferi. Din această cauză, a crescut nepermis de mult fenomenul de 
violență. Copiii își adresează cuvinte jignitoare, porecle care duc până la conflicte fizice. Atitudinea 
aceasta răzbionică nu este cea care să contribuie la dezvoltarea copiilor și consider că au mare nevoie de 
suport emoțional. Pe lângă îmbrățișările pe care le dăriuesc din belșug și de oricâte ori am ocazia, am vrut 
să le ofer și momente de reflecție asupra faptelor și atitudinilor pe care le au față de colegii lor. 

Programul săptămânii dedicate activităților nonformale mi-a oferit prilejul de a lega mai multe 
activități cu scopul precis de a învăța despre  propriile simțiri sub denumirea „Alfabetul Emoților”. Voi 
descrie pe scurt câteva dintre activități: 

Activitate de citit împreună. Prin povestea pe care o 
prezint vreau să le transmit mesajul că fiecare dintre noi 
suntem importanți și avem o mulțime de calități de care trebuie  
să fim mândri. Povestea „Ești special!” De Max Lucado 
(cunoscută și sub denumirea „Buline și steluțe”) a fost 
prezentată printr-un filmuleț 
(https://www.youtube.com/watch?v=0q1YzUBuUuM), textul 
poate fi găsit aici: https://daniela-floroiu.ro/povestea-
etichetelor/ .  
Am trecut apoi printr-o mulțime de întrebări care urmăresc Ciclul lui Kolb (învățarea experiențială):  
Experiența: urmărirea poveștii „Ești special!” De Max Lucado 
Observarea și reflecția: Pe cine ați cunoscut în povestea asta? Ce s-a întâmplat? (Repovestire pe scurt a 
evenimentelor importante) Care a fost momentul în care s-a schimbat ceva în atitudinea personajului? 
Cum a reacționat? ; 
 Formarea conceptelor sau generalizarea : Ai cunoscut pe cineva care a pățit la fel cu personajul nostru? 
Tu ai fost etichetat? Cum te-ai simțit? Cum ai acționat? Tu ai pus 
etichete? Cum a reacționat cel etichetat? Ce crezi că a simțit? Ce ai fi 
putut face altfel? Ce am putea învăța din povestea animată? 
Aplicarea: Cum ai putea folosi în viața ta ceea ce ai învățat din poveste? 
Unde am putea folosi ceea ce am învățat?  
Paleta emoțiilor. Activitate cu jocuri de recunoaștere și clasificare a 
emoțiilor. Copiii vor confecționa o paletă cu mai multe fețe în care vom 
include emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie, fericire, mirare, 
plictiseală. Vor avea posibilitatea să adauge o stare pe care o preferă sau  
pe care o simt pentru a face parte din paleta emoțiilor și pe care ai o desenează. Paleta va fi folosită și în 
cadrul viitoarelor activități de conștientizare a emoțiilor.   
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Cum este prietenul tău? Activitate în echipă, creativă prin care copiii vor personaliza o siluetă din hârtie 
căreia îi vor da o identitate: nume, vârstă, trăsături fizice și morale, îi vor crea o listă de preferințe și 
pasiuni. Le las timp suficient să se atașeze de personaj, să simtă că le aparține și să se simtă responsabili 
pentru el. 
Prietenii pe care i-am creat ieri, astăzi au suferit! Ideea nu-mi aparține, am văzut-o demult într-o activitate 
a organizației Salvați Copii și săptpmânile trecute aplicată la o altă clasă, Așadar, am lansat "provocarea" 
de a-și jigni personajul, așa cum fac unii dintre copii cu colegii lor de clasă. Spre surprinderea mea, 
nimeni  nu a  refuzat  provocarea! Doar că, după jigniri, fiecărui personaj i s-au rupt din corp tot atâtea 
bucățele... Am citit pe fetele lor uimirea, mila, regretul. Unii au fost chiar furioși: ”Eu nu mai fac nimic, 
numai particip la jocuri de-astea!” Le-am cerut apoi să ceară scuze personajului lor! Au primit bucățile 
rupte și o rolă se scoci ca să își repare prietenii.  
Ca ultim motiv de reflecție le-am cerut să observe cum arată personajele acum, după ce au fost reparate...  

Jocuri. Pentru creșterea nivelului de încredere în colegii de clasă am organizat jocuri prin care 
competiția să nu fie cuprinsă în scopul jocurilor ci colaborarea. Voi exemplifica doar două. 

Denumire activitate Umbre 
Număr participanţi 8-30 participanți; vârsta 9-99 ani 
Scop dezvoltarea colaborării și încrederii în parteneri; 
Durată joc 10 min. 
Resurse  fără 
Descrierea activităţii Jucătorii formează perechi. Unul merge înainte. Celălalt trebuie să copieze 

întocmai mersul şi mişcările primului. După un timp dinainte stabilit, se 
schimbă rolurile. 
Observaţii: Jocul dezvoltă cooperarea dintre jucători. Primul să nu facă 
mişcări bruşte, să nu păcălească „umbra”. 

Denumire activitate Staţie de autobuz 
Număr participanţi 8-25 participanți; vârsta 9-99 ani 
Scop dezvoltarea colaborării și încrederii în parteneri; 
Durată joc 5  min. 
Resurse  fără 
Descrierea activităţii Toţi jucătorii sunt adunaţi în cerc şi se întorc cu umerii spre interiorul 

cercului. Apoi se îndreaptă cu paşi mici spre mijloc, până ce toţi stau foarte 
apropiaţi unul de celălalt. Acum fiecare se aşează pe genunchii celui din 
spatele său. Dacă această mişcare reuşeşte, grupa poate încerca să facă 
câţiva paşi înainte sau înapoi. Acest joc poate avea următorul cadru: Toţi 
sunt într-o staţie de autobuz. Ei aşteaptă autobuzul. Afară este frig, de 
aceea ei se apropie unii de ceilalţi. Autobuzul nu vine. Ei obosesc. De 
aceea stau jos. Şi dacă mai este frig, ei merg câţiva paşi. 
Observaţii: Jucătorii să fie de aceeaşi înălţime. 

Bibliografie:  
• Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri – „ 855 de jocuri şi activităţi. Ghidul animatorului”,
Asociaţia European Youth Exchange Moldova, Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri, Chişinău, 
2005 
• Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, UNICEF – „Cartea mare a
jocurilor” 
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Importanţa activităţilor extraşcolare din săptămâna Şcoala Altfel 

Profesor învăţământ primar MĂGIRESCU ADRIANA-AXENIA 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, jud. Braşov 

Privită din perspectiva profesorului, săptămâna Şcoala Altfel este o împletitură de şcoală şi timp 
plăcut, util petrecut cu elevii, o săptămână în care nu există stressul catalogului sau sunetul clopoţelului. 
Acum se cimentează relaţia dintre elev şi profesor, acesta fiind văzut de către elevi din altă perspectivă. 

Scopul programului din  săptămâna Şcoala Altfel este implicarea tuturor elevilor și a dascălilor în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să valorizeze talentele și 
capacitățile acestora din diferite domenii, nefiind obligatorii cele prezente în curriculumul național, dar şi 
să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, vizând diversificarea activităţilor educative desfăşurate în 
contexte nonformale...deoarece clasa nu trebuie să aibă obligatoriu patru pereţi! 

Programul „Şcoala altfel” propune un mod inovator, practic, creativ de a pregăti copiii pentru 
această lume, un mod care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi interesante pentru ei. Copilul este 
atras astfel de şcoală, dar şi de profesorul care simte nevoia să deschidă noi orizonturi elevilor săi într-o 
săptămână în care copiii sunt scoşi din rutina zilnică a învăţării, a temelor şi a predatului, o săptămână în 
care şcoala poate să devină ceva cu adevărat plăcut, fără să mai fie considerată corvoadă sau obligaţie faţă 
de părinţi sau societate, ea devenind astfel un loc al libertăţii de creaţie cu posibilităţi practic nelimitate. 

Pentru elevi, această săptămână este un timp de joacă, de socializare, de a învăţa altfel.Acum pot 
descoperi lucruri noi, idei noi şi de ce nu…oameni şi locuri noi. 
Programul „Şcoala altfel”  este alcătuit din activităţi extracurriculare şi extraşcolare, fiind activităţi cu 
conţinut cultural- artistic, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv, voluntariat, interculturale sau 
simple activitaăţi ludice. Desfăşurarea lor oferă elevilor destindere, recreere,voie buna,satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaşterea aptitudinilor. 
Activităţile sunt prezentate pentru a fi desfăşurate în natură,în sala de clasă, muzee, întreprinderi 
economice ,etc. 

Cel mai puternic argument care susține programului Școala altfel îl reprezintă diversificarea 
activităților de învățare, implicarea elevilor în activităţi noi, activități care le pot pune în evidență 
dorinţele, talentele sau le pot răspunde intereselor de cunoaștere. Acest program oferă ocazia promovării 
activităţilor extraşcolare, cu impact asupra modului de organizare a timpului elevilor și oferă un climat 
prietenos de învățare, fără stressul notelor sau al catalogului. Acest program are un rol important în 
completarea curriculumului, răspunde nevoilor de socializare ale copiilor şi conduce la dezvoltarea moral-
afectivă a elevilor. 
Acest program duce la ameliorarea relațiilor de comunicare dintre elevi și profesori, stimulează interesele 
copiilor pentru anumite domenii și posibilitatea acestora de a-și exprima interesele şi preocupările, 
diversificarea activităților de învățare, având un impact pozitiv în aria relaţionării şi colaborării între 
cadrele didactice. 

Bibliografie 

1. Bocoş, Muşata, (2002)- Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană;
2. Ciolan, Lucian,( 2008)-  Invatarea integrata, Editura Polirom, Iaşi;
3. Şerbănescu, Mişu, Seuche, (2010)- „Manualul 100 de idei de educaţie nonformală”, Editura Asociaţia
Creativ, Bucureşti . 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

Prof. înv.primar Agapie Nicoleta 

Şcoala Gimnazială Unirea, 

Structura Valea Cȃnepii,județul Brăila 

Asupra elevilor se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul întregii 
şcolarități cȃt şi pe perioada vieţii. Specialiştii le-au categorisit  în trei tipuri de realizare a pregătirii 
pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care 
individual le preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 
Educaţia nonformală datează din timpul fondării educaţiei și  conţine influenţe educative care au loc în 
afara clasei, fiind activităţi extrașcolare . 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 
intereselor, în mod particular pentru fiecare persoană. 
Procesul educaţional presupune şi muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Oricât de 
importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ,ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   bine 
stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare  constituie modalitatea   
neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţeioptime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. 
Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Având un caracter 
atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  
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 
intelectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un modplăcut 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. 
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 oau activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.   
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Copiii 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 descopere singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile.  
Participarea la 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. 

99



Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - 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 posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Ele valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor, 
optimizează procesul de învăţământ ,formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter 
recreativ, au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup. 
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.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 aparticipa necondiţionat la desfăşurarea 
acestora.  

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; 
* Decun, Livia, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în
,,Învăţământul Primar” nr. 4, 1998; 
* 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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Rolul şi importanţa şezătorilor în viaţa copiilor 

Prof. înv. primar Agavriloaie Maria – C.N.I.”Carmen Sylva” Petroşani 

Şezătorile constiruie un mijloc complex de educaţie deoarece îi familiarizează pe copii cu unele 
elemente de folclor contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, le dezvoltă gustul 
pentru frumos, pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de echipă. Datinile şi 
obiceiurile populare ne reprezintă şi constituie o adevărată „valută” a ţării noastre, apreciată şi 
recunoscută în întreaga lume, fapt ce determină dorinţa de a cunoaşte frumuseţea şi naturaleţea 
obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a graiului local. De asemenea au rolul de 
cunoaştere de către copii a specificului zonei şi a frumosului din jur (culoare, formă, sunet, nu numai prin 
cuvinte ci şi prin fapte). 

Organizarea unor acţiuni colective cât mai antrenante, constituie un mijloc eficace pentru 
închegarea colectivului de elevi. Astfel participarea în comun la o şezătoare organizată de clasa lor îi 
uneşte pe copii. Şezătorile pot fi organizate cu o pregătire prealabilă sub forma unei serbări şcolare, la 
sfârşit de an şcolar, în care sunt împletite cunoştinţele acumulate la diferite obiecte de învăţământ. Ele au 
o eficienţă educativă deosebit de mare.

Şezătorile, după cum le arată şi denumirea, în tradiţia poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter 
cultural-educativ, la care copiii sunt antrenaţi şi fiecare participant îşi aduce contibuţia cu ceea ce 
cunoaşte mai bine ( poezie, cântec, ghicitori, interpretarea unor dansuri, dramatizarea unor poveşti). 
Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare copil contribuie activ la desfăşurarea programului ei. 
Şezătorile se pot organiza cu ocazia unui eveniment din viaţa poporului român. Acestea trezesc în 
conştiinţa copiilor sentimentele de dragoste de patrie, de popor. 

O frumoasă tradiţie păstrată cu sfinţenie de bătrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de 
zestre mai ales în serile lungi de iarnă este şezătoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea în mediul rural. 
În cadrul organizării şezătorilor, copiii ţes la gherghef, cos cruciuliţe pe etamină, tricotează, deapănă aţă, 
torc. Pe lângă acest lucru, au ocazia să-şi îmbogăţească vocabularul, căci în timp ce lucrează spun cântece 
şi poezii, cum s-ar spune, „îmbină utilul cu plăcutul”. Cu această ocazie am cerut părinţilor să procure 
costume populare din diverse zone ale ţării, apariţia copiilor astfel costumaţi fiind o adevărată încântare 
pentru invitaţi. 

Cu prilejul programului distractiv, copiii iau cunoştinţă de foarte multe realizări. Şezătorile dau 
posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de copii într-o anumită etapă sau în legătură cu o 
anumită temă, consolidând şi perfecţionând calitatea păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi 
ajutăm pe copii să se obişnuiască cu exprimarea în public, cu expunerea unei poezii sau a unui cântec, să-
şi învingă emoţiile artistice. 

Satisfacţiile obţinute de copii în realizarea diferitelor numere din programul şezătorii, ca şi bucuria 
şi celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de colectiv, îmbunătăţind relaţiile, întărind 
sentimentele de prietenie şi ajutor reciproc între copii. 

Pentru organizarea unei şezători am aranjat sala cu obiecte specifice vieţii rurale. 
Creativitatea copiilor este rodnică, improvizaţiile de moment sunt deosebit de reuşite. Aceste 

şezători plac mult copiilor. 

Valoarea deosebită a şezătorilor este determinată, pe de o parte de conţinutul educativ al 
materialului utilizat ca şi de calitatea artistică a acestuia, iar, pe de altă parte, de modul de organizare şi de 
antrenare a copiilor. 

Obiceiul şezătorii se păstrează la sate datorită unor oameni inimoşi, ce nu vor uita niciodată 
datinile şi obiceiurile, transmise din generaţie în generaţie. 
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La final, pentru străduinţa lor, copiii sunt răsplătiţi cu mere, nuci gogoşi, suc. 
Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică şi energizează gândirea, memoria, 
atenţia, imaginaţia, creativitatea , spiritul de disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul nu este trăit, nu 
poate pune în rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 
Când priviţi o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri populare, gânditi-vă că 
priviţi un moment,oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o datorie şi o onoare. 

BIBLIOGRAFIE 
Ion Apostol Popescu : "Studiu de folclor şi arta populară" 
Revista "Invăţământul primar" nr. 1-2, 2000 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
CELEBRONS LA FRANCOPHONIE EN CHANTANT 

Prof. Aiftincăi Petronela 

Școala Gimnazială Nr.1 Corlăteni, jud. Botoșani 

Motto : „ Le monde c’est plus marrant / C’est moins désespérant / En chantant” 
(Michel Sardou - „En chantant”) 

Categoria în care se încadrează proiectul: CULTURAL ARTISTIC 

Argument 
Activităţile extraşcolare sunt cele care au un rol deosebit în completarea procesului de învăţare şi implicit 
în cel al comunicării didactice, sub toate aspectele acesteia. Având un caracter atractiv, elevii participă cu 
mare dăruire, astfel că acest gen de activităţi generează soluţii variate, dezvoltându-le aptitudini speciale, 
antrenându-i în activităţi bogate în conţinut, ajutându-i în integrarea şcolară, favorizând reuşita în 
comunicare didactică şi, implicit, în reuşita şcolară, utilizând  şi fructificând talentele copiilor şi corelarea 
acestora cu  aptitudinile  şi cu atitudinile caracteriale. 
Ziua de 20 martie este Ziua Internaţională a Francofoniei şi merită să ne amintim, cu această ocazie, cât 
de mult ne-au influenţat, pe noi, românii, Franţa şi cultura franceză. A existat o lungă perioadă în istoria 
Europei când Franţa a fost "laboratorul" ei de idei. Limba franceză era limba diplomaţiei şi a claselor 
cultivate şi se impusese în secolul al XVII-lea ca singura limbă naturală a circulaţiei ideilor în Europa, 
preluând o misiune pe care o avusese timp de o mie de ani limba latină. 
Limba franceză, valorile solidarităţii şi dialogul inter-cultural care definesc francofonia sunt celebrate în 
prezent de cele 220 de milioane de francofoni de pe cinci continente, cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Francofoniei, aleasă pentru a marca semnarea, în 1970, la Niamey (Niger), a Convenţiei prin care a fost 
creată Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), astăzi Organizaţia Internaţională a 
Francofoniei (OIF). 

Obiectivul general: 
Cultivarea interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia franceză prin intermediul cântecelor şi mesajelor 
pe care acestea le transmit. 

Obiective specifice: 
Informarea cu privire la acţiunile şi activităţile OIF; 
Utilizarea limbii franceze înafara orelor de clasă; 
Inducerea interesului pentru cinematografia franceză; 
Dezvoltarea aptitudinilor artistice; 
Aprecierea utilităţii limbii franceze. 

Rezumatul proiectului 
Desfăşurarea acestui proiect vizează în principal adolescenţii şi sentimentele lor. După cum bine se ştie,  
muzica are un rol foarte important în viaţa adolescenţilor, de aceea considerăm că este un mijloc prin care 
putem să sensibilizăm elevii folosind cântece sugestive franceze cu mesaje care exprimă clar trăirile 
interioare ale adolescenţilor, inducându-le tot o data  interesul pentru limba franceză şi ceea ce putem 
exprima prin intermediul acestui adevărat canal de comunicare.  
După expunerea aspectelor generale ale  conceptului „ francofonie” , vom prezenta referate despre 
înfiinţarea OIF şi activitatea acestei organizaţii.  
Va urma o sesiune de cinema cu vizionarea filmului „ La famille Bélier” şi discuţii pe subiectul prezentat 
de această ecranizare. 
Vom finaliza cu prezentarea pe scurt a vieţii unor cântăreţi francezi ale căror cântece le vom interpreta şi 
le vom desluşi mesajul. 
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Activităţi propuse 

15 martie  -  Prezentarea evenimentului cadrelor didactice şi elevilor; prezentarea proiectului şi 
distribuirea sarcinilor tuturor celor implicaţi 
17 martie  -   Prezentarea informaţiilor privind activitatea şi acţiunile OIF 
18 martie -   Vizionarea filmului francez „ La famille Bélier” şi discuţii pe subiectul prezentat de această 
ecranizare 
22 martie  -  Prezentări PPT  a carierei muzicale a unor artiști francezi: Joe Dassin, Michel Sardou, 
Louane Emera şi interpretarea unor cântece ale acestora. 

Descrierea activităţilor 

Activitatea 1  -  16 martie   
Demararea proiectului – prezentare evenimentului urmată de stabilirea obiectivelor şi activităţilor  ce vor 
constitui acest proiect. 

Activitatea 2 ( 17 martie) 
Elevii ajutați de profesori vor alcătui prezentări PPT prin care se va explica ce este OIF şi cu ce se ocupă 
această organizație. 
Vor fi prezentate deasemenea referate în care se va pune accentul pe termenul  „Francofonie” şi ce 
reprezintă pentru oameni acest concept. 

Activitatea 3 – 18 martie 
Se va viziona filmul „La Famille Belier”-film al cărui subiect atrage adolescenții şi care transmite mesaje 
clare în ceea ce privește luarea unor decizii. 
Vor avea loc discuții pe marginea evenimentelor din acest film. 

Activitatea 4 
Prezentarea vieții şi carierei artiștilor Joe Dassin, Michel Sardou şi Louane, după care va avea loc un 
moment artistic prin care vom celebra muzica franceză. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar Albu Daniela 

Școala Gimnazială nr.11 Buzău 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 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. 
Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului 
formal cu altceva prin care şcoala  să iasă din monotonia de zi cu zi şi să îi facă pe elevi să trăiască 
bucuria de a învăţa. Achiziţiile dobândite în cadrul acestor activităţi  pot servi elevilor ca suport pentru 
învăţare în activităţile de la clasă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul acestor activităţi 
ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru 
creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.  

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
- activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor pentru că 
promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de 
sine, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; 
- au un puternic caracter social; 
- participarea la activităţi extraşcolare implică mai activ  părinţii în viaţa şcolii. 
Există o mare varietate a activităților extraşcolare. Dintre acestea voi enumera: 
- 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, 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 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 și de educare a gustului pentru frumos.  
De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită pentru 
elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.). 
- 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 cel 
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. Dacă excursia se organizează în muzee, 
monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: cunoaşterea istoriei ţinutului natal, însuşirea 
normelor de protecţie a monumentelor istorice/a valorilor naţionale, dezvoltarea ataşamentului, a 
dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate la 
disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel, elevii își fixează, aprofundează cunoştinţele își 
îmbogăţesc cultura generală. 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 urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul orelor de educație plastică și științe, iar materialele pe care le 
adună pot fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație.  
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Excursia ajută 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. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecărui copil în parte. 
- Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, 
artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate. 
Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite  promovăm valori 
culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor 
suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 
lor. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu 
mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor 
informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, 
cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, 
comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 
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. 
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe 
cei impulsivi, stimulează curenţii de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie unor reguli, 
asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează.  
Cadrul didactic are prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului – 
pregătirea copilului pentru viaţă. 

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; 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile extraşcolare", 
Cluj-Napoca 2007; 
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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Tradițiile și activitățile extrașcolare 

Profesor Albu Luminița- Marcela 

Școala Gimnazială  Nr. 1 Bocșa, jud. Caraș- Severin 

Activitățiile extrașcolare sunt importante pentru elevi , pentru că îi ajută să se recreeze, să dezvolte și alte 
abilități de comunicare, de lucru individual sau în echipă. 
Aceste activătăți îi ajută să-și deschidă orizonturile cunoașterii și spre altceva, de exempălu spre tradiții.  
           De exemplu, ziua de 1 Martie numită și Mărţişorul, poate fi acest altceva, fiind o tradiție dintre 
cele mai cunoscute la noi, la români.  Ziua de 1 Martie era considerată ca începutul unui Nou An, 
sărbătoarea venirii primăverii; în vechime, era un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou 
împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste şi bucurie şi se sărbătoreşte din timpul romanilor, când se 
sărbătorea ca zeul Marte, zeul forţelor naturii, al primăverii şi al agriculturii. 
Ca tradiție, Mărţişorul era format dintr-un șnur roşu şi unul alb, de care se atârnau monede de aur sau 
argint. Culoarea roşie, dată de foc, sânge şi soare, era atribuită vieţii, deci femeii, de unde și obiceiul de a 
fi dăruit femeilor. În schimb, culoarea albă, conferită de limpezimea apelor, de albul norilor era specifică 
înţelepciunii bărbatului. Mărțișorul era purtat de fete timp de douăsprezece zile la gât, după care-l 
prindeau în păr şi-l ţineau astfel până ce înflorea primul pom, caisul, cireșul – asemănători la culoarea 
florilor cu mărțișorul (de obicei, până la sfârşitul lunii martie). După aceea, cu şnurul legau o creangă a 
pomului, iar cu banul respectiv îşi cumpărau brânză, caş, pentru ca tot anul să le fie faţa frumoasă şi albă 
precum cașul. 
 În ziua de astăzi, de acest şnur se atârnă obiecte artizanale, întruchipând diferite animale, flori, litere etc. 
Cele mai cunoscute obiecte , ce se legau cu șnur sunt trifoiul cu patru foi, potcoava, coșarul, buburuza – 
ca semn de noroc și bucurie. Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de Baba Dochia, 
probabil o veche zeitate agrară, care moare şi apoi renaşte la echinocţiul de primăvară. 
Prin activități extrașcolare, dedicate Mărțișorului, nu numai că se confecționează mărțișoare, din hărtie, 
pânză, tricotaj, mici obiecte plastice, dar, prin dezbateri se prelucrează date despre tradiția purtării și 
semnificația mărțișorului. De exemplu, mărţişorul este numit şi „funia anului”, care se spune că adună 
laolaltă săptămânile şi lunile în cele două anotimpuri străvechi ale calendarului popular: vara şi iarna, 
simbolizate de şnurul bicolor, alb-roșu. Împletirea alb-roşie a şnurului se regăseşte în steagul căluşarilor, 
la bradul de nuntă, la podoabele junilor şi în multe alte obiceiuri străvechi. Împletirea celor două culori 
simbolizează regenerarea vieţii, trezirea naturii după iarna grea. Rostul şnurului era ca, prin împletirea 
celor două fire ce simbolizează unitatea contrariilor (lumină-întuneric, căldură-frig, iarnă-vară), să se 
aducă sănătate şi protecție  împotriva bolilor. Cele două culori împletite mai simbolizează dragostea şi 
ura, viaţa şi moartea, binele şi răul. Sărbătoarea tradiţională de 1 Martie a devenit cu timpul un prilej de 
omagiere a sexului frumos. Scopul purtării Mărţişorului este de a atrage soarele, lumina, deci bucuria, atât 
în suflet, cât și pe chip. Prin aceasta ne împrietenim cu soarele și de aici, cu puterea divină, iar ca răspuns 
primim  încredere, putere, frumuseţe, veselie şi sănătate, cinste şi iubire. Dăruind un mărţişor este ca şi 
cum am dărui o fărâmă de soare, de încredere în noi și în persoana căreia îi dăruim maățisorul, simbolul 
primăverii. 
 Prin confecționarea mărțișoarelor, elevii își pot demonstra creativitatea, ingeniozitatea, își pot transpune 
idelile prin activități practice, dar totodată se poate face o corelație între mai multe discipline școlare, de 
exemplu cu limba și literatura română - prin textele citite și ideile formulate, cu istoria – prin legătura cu 
miturile păstrate de la geto-daci, cu geografia – prin cunoașterea locurilor, a zonelor din țară și felul cum 
se sărbătorește Mărțișorul, cu educația tehnologică, unde se transpune în fapte și se confecționează aceste 
simboluri ale primăverii. 
La geto-daci, anul nou începea la 1 martie, calendarul lor popular având două anotimpuri: vara şi iarna. 
Mărţişorul era dăruit în zorii zilei de 1Martie, iar purtătoarea lui devenea o purtătoare a primăverii.  Era 
purtat până când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii, adică, până se auzea cucul cântând, 
înfloreau cireşii, veneau berzele sau rândunelele.  
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Atunci, mărţişorul se lega de un trandafir, de un pom înflorit, ca să ne aducă noroc, sau era aruncat în 
direcţia de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: „Ia-mi negreţele şi dă-mi albeţele”. 
De la o regiune la alta, a țării există şi particularităţi. 
Astfel, în  satele Dobrogei, fetele purtau mărţişorul până la venirea berzelor, apoi era aruncat spre înaltul 
cerului ca norocul să fie „mare şi înaripat”. 
În satele Transilvaniei, mărţişorul roşu-alb din lână, după ce era purtat, se agăţa la porţi, ferestre, la 
coarnele animalelor, la strungile oilor, la toartele găleţilor, pentru îndepărtarea deochiului, a spiritelor 
negre, pentru invocarea vieţii, a puterii regeneratoare care se credea că ar fi stimulată prin însăşi „culoarea 
vieţii”. Prima zi a lui Martie se numea în calendarul tradiţional al satelor carpatine şi Drogobete, când 
fetele se spălau „cu apă de omăt” ca să fie „curate, frumoase, albe ca neaua”. 
 În satele Bihorului fetele credeau că apa de ploaie adunată de 1 Martie sau din „zilele babelor” te face 
frumos şi sănătos, iar în satele din Banat datina spune ca fetele să adune stropii de apă sau nea de pe 
frunzele fragilor din pădure, să se spele pe obrăjori rostind descântecul de dragoste al drogobetelui: 
„Floare de fragă/ Din luna lui Mart/La toată lumea să fiu dragă / Urăciunile să le desparţi”.  
  Dacă în vechime, mărţişorului i se atribuiau puteri magice, astăzi, le-a pierdut, prin minimalizare, iar din 
semnificaţia mărţişorului a rămas asocierea lui cu bucuria venirii primăverii, dorinţa de a purta noroc, de 
a aduce fericire, sentimentul de iubire, simpatie, prietenie al celui care îl dăruieşte persoanei feminine 
dragi. Timpurile se schimbă, se modernizează, dar tradiţia mărţişorului rămâne, ca simbol al iubirii, al 
respectului față de persoana căreia îl dăruim, ca să aducem Primăvara și sentimentele de bucurie care 
decurg din aceasta. 
Prin activitățile organizate, elevii nu numai câ-și dezvoltă creativitatea dar cunosc și semnificația tradiției 
purtării mărțișorului, ca simbol al primăverii, devin purtători ai primăverii, dar duc și tradiția mai departe, 
cu toate semnificațiile ei. 
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FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA - PARTENERI IN EDUCAŢIE 

prof. înv. primar     ALBU SIMONA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA 

Informarea si 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 si părinţi; profesorii trebuie să primească o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această 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 asistenta necesară. 
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 
şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai comunităţii se consideră 
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. 
           Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reânnoire a 
cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia 
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în 
care universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 
            Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 
ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă 
această acţiune. 
Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a conduitei 
favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am urmărit implicarea 
familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului 
cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire 
la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru copii). 

Motto: 
,,Şcoala încearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne punem de acord cu şcoala. 
Care sunt căile cele mai potrivite?” 
În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit faptul că, atunci 
când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei colaborări sunt elevii. 
Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate 
realiza astfel: 

 Ajută profesorii în  munca lor
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii
 Oferă servicii şi suport familiilor
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală
 Ajută la managementul şcolii
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Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţina rezultate foarte 
bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să paşească pe treptele superioare ale 
invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 
Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul elevilor se 
formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele 
reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. 
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice. 
Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a 
copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această responsabilitate, ca parte a sistemului 
social ce include şi familiile si comunitaţile. 
Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea,aproape exclusiv rolul de 
educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului 
educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, 
dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si măsurilor luate.  
Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu 
lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau 
fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” 
pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de 
transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in 
scopul pregătirii lor pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, 
biserica s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare 
măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia socială în 
care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru 
formarea unui om apt capabil sa participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viata, să fie 
pregătit pentru muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai 
mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercită o 
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte  sunt 
cele din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de 
invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de 
dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai 
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de 
infruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă la generaţiile 
următoare. 
          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-
o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi 
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent 
de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, 
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon 
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 
           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 
Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare; 
Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor lor, 
chiar dacă vin sau nu la şcoală, 
Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de 
sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 
Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării educaţionale 
şi al reinnoirii comunităţii; 
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Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să fie 
maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi comunitatea. 
           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim refugiu, 
în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi practicilor 
educaţionale. 
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, în 
jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în 
clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 
În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la părinţi, cât şi la 
profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere  un surplus de efort din 
punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile 
divergente  privind  responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea 
de  alegere a şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, 
randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală. 
În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial in 
cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea 
clienţilor, un cod de etică profesională. 
 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se 
apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi 
un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 

        Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi 
ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

        Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă rezultatele 
activităţii şcolare. 
In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori specializaţi sau 
tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite de colaborare cu 
familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri 
dificile. 
Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în care 
accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre părinţi si profesori, pe un,,contract 
parental” privind copilul individual, contractul între familie şi şcoală să nu se considere doar un ,,drept 
opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 
            Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberare 
de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei 
pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o schimbare rapidă. 
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Importanța activităților extrașcolare în ciclul primar 

Profesor Învăţământ Primar Albulescu Cornelia 

Şcoala Gimnazială nr.24 Timişoara 

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 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. 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 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. Acelaşi 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. 
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 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. 
O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au toate 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 . 
Astfel că, doar 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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Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
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* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970

113



ÎNVĂȚAREA ÎMPREUNĂ 

prof. Aldea Cosmina-Valeria 

Șc. Gimn. ”Regina Maria”, Curtea de Argeș 

jud. Argeș 

       Educația este permanentă și se poate face oriunde. Așadar, poți dobândi oriunde competențe. Astfel, 
activitățile extrașcolare sunt o bună modalitate de învățare, cu condiția monitorizării a ceea ce se învață în 
mod real, temeinic. 
        Excursii, cluburi tematice, acțiuni comunitare, artistice sunt doar câteva forme ce se referă la 
activitățile extrașcolare, ce vizează triunghiul școala-familie-comunitate, cu explorarea propriei identități 
și cu dezvoltarea capitalului social al tinerilor. Ei își descoperă preferințe și prin autoasocierea cu alții. 
        Sunt de preferat activitățile extracurriculare structurate organizate de școli. Cresc rezultatele școlare, 
crește probabilitatea de înscriere la facultate înainte de 21 de ani, scade rata de delincvență, va fi mai 
multă autonomie la locul de muncă (pentru cei care au făcut sport), creșterea devotamentului pentru o 
activitate în care elevii sunt apreciați. De asemenea, se creeaza o coeziune mai mare între adolescent și 
familie, iar –în multe cazuri- vorbim și despre diminuarea stării de anxietate. 
        Activitățile extrașcolare au o tradiție bogată la noi și prin LEN 2011 se pune accent pe ele în 
programul și curriculumul obligatoriu (apare conceptul de ‚,educație nonformală’’). Se vizează astfel 
educația pentru viață, dar și diminuarea diferențelor rural-urban. 
        Putem spune că acțiunile cu impact pe termen lung ar fi posibile dacș ar exista cadre didactice 
special formate pentru activități extracurriculare (mentorat pentru extracurricular, așa cum există mentorat 
pentru curricular). 
        Desigur, aceste activități vizează aspectul financiar, dar și cadre didactice ce s-au pensionat, întrucât 
vorbim de o criză a resursei umane și în acest compartiment al activităților extracurriculare. 
        În ciuda atâtor factori frenatori, putem contribui la dezvoltarea gândirii critice, ce presupune a fi 
curios, a întreba, nu numai pentru a stabili fapte, dar și pentru a le găsi cauze și implicații. 
        Copilul are capacitatea de a transmite în ce se poate implica, fiind folositor\atractiv pentru el. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă creativitatea, gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere 
în actul decizional al instituției, în contextul respectării drepturilor omului. Se realizează astfel o trainică 
simbioză între cogniție și componenta atitudinal-comportamentală (se observă fapte în afara clasei, în 
cadrul informal, unde copiii reduc nivelul anxietății și-și maximizează potențialul intelectual). 
        Acțiunile extrașcolare se proiectează pe baza unor principii: accesul egal la educație, abordarea 
globală, multidisciplinară și integrată, interculturalitate, flexibilitate organizațională, non-discriminare. 
        În acest sens, S. Cristea definește conceptul de management educațional/pedagogic ca o metodologie 
de abordare globală strategică a activității de educație, model de conducere a unității de bază a sistemului 
de învățământ. 
        Activitățile extrașcolare trebuie să se bazeze și pe componenta creativitate, determinând creșterea 
interesului copiilor/familiilor acestora pentru școală și pentru oferta educațională. Atunci când triunghiul 
părinți-elevi-comunitate se consideră unii pe alții parteneri în educație, se va crea in jurul elevilor o 
comunitate funcțională, sănătoasă, eficientă pentru toți. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Înv. Preșcolar Aldea Maria Alina 

Grădinița cu PN Nr. 1 Alba Iulia 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învățământ, își are locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. În școala 
contemporană, o educație eficientă, depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea și de măsura în care se reușește să se pună bazele formării 
personalității copiilor. 

Un punct forte al activităților extracurriculare este acela că antrenează copiii în activități cât mai 
variate și mai bogate cu o structură aparte, diferite de clasica metodă de predare-învățare. Activitățile 
extracurriculare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Mediul de acțiune fiind deosebit iar tehnicile 
de intruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbogățesc memoria vizuală și 
auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calitățile ei de echilibrare, organizare și obiectivare. 
Acționând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, manualitatea, dând 
fiecăruia posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă și totală în activitate, 
angajează atât elevii timizi cât și pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de 
cooperare. 

Activitățile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copilului încă de la vârsta preșcolară, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor atitudini speciale, antrenarea preșcolarilor,în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. 

Se stie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu fenomenele și obiectelor din natură.  

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una compexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările, să devină ei înșiși factori ai schimbărilor viitoare, 
acest lucru se realizează în cadrul activităților din grădiniță, dar programul ”școala altfel” propune un alt 
mod de a pregăti copiii pentru această lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care să-i implice pe 
copii în activități deosebite și interesnte pentru ei. 

”Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței 
de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari. Programul național ”Școala 
altfel”oferă un spațiu de experimentare în care cadrele didactice, cât și copiii sunt încurajați să își 
manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi de zi, 
învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale. 
De ce este binevenit și impottant Programul ”Școala altfel” este pentru că: 
Valorizează soluțiile practice, dezvoltate de profesori; 
Vine în completarea experiențelor de învățare pe discipline; 
Răspunde intereselor copiilor preșcolari; 
Este un proiect de echipă: director, cadre didactice, consilier educativ, copii; 
Mobilizează părinții și comunitatea; 
Se bazează pe profesionalismul directorilor și cadrelor didactice. 
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În învățământul preșcolar, tipurile de activități din cadrul programului ”Școala altfel” nu sunt o noutate, în 
schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decât celelalte, din perspectiva intereselor și 
preocupărilor copiilor preșcolari, a evidențierii talentelor și a capacităților acestora în diferite domenii și, 
evident, din perspectiva stării de bine și a bunei dispoziții pe care vrem să le aducem în viața copiilor, a 
apropiaților acestora și a partenerilor noștrii din comunitate. 

În cadrul grădiniței activitățile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădiniță sau între grădinițe, activități în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, 
bibliotecă, fermă, grădină zoologică, parteneriate educaționale cu diferite instituții. 

În săptămâna ”Școala altfel”, copiii mei de la grupa mare au fost extrem de curioși și au venit la 
grădiniță nerabdători de a participa la noile activități. Am constatat că au fost extrem de preocupați pentru 
atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu plăcutul și astfel totul s-a desfășurat într-o atmosferă 
destinsă. Săptămâna aceasta ne-a dat posibilitatea, de asemenea, să ne cunoaștem mai bine, să ne 
apropiem mai mult familia și să ne apropiem mai mult de alte persoane din societate de la care am avut 
multe de învățat. Activitățile despre circulație, desfășurate pe stradă, atelierul de creație, parada de 
baloane de săpun, care este o paradă ce promovează fericirea, multe activități în aer liber au avut un 
impact emoțional deosebit asupra copiilor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

Prof.Aldea Nicoleta 

Gradinita nr.2 Gagesti 

Com.Bolotesti,jud.Vrancea 

         Activitatile extrascolare,sunt atractive la orice varsta. Ele starnesc interes,produc bucurie, faciliteaza 
acumularea de cunostinte, chiar daca necesita un efort suplimentar. Copiilor li se dezvolta spiritul practic, 
operational,dand posibilitatea fiecaruia sa se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplineaza, prin 
faptul ca in asemenea activitati se supun de buna voie regulilor, asumandu-şi responsabilitati. Dascalul 
are, prin acest tip de activitate, posibilitati deosebite sa-si cunoasca elevii, sa-i dirijeze, sa le influenteze 
dezvoltarea, sa realizeze mai usor si mai frumos obiectivul principal - pregatirea copilului pentru viata. 
Realizarea acestor obiective depinde in primul rand de educator, de talentul sau, de dragostea sa pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea in valoare a posibilitatilor si resurselor de care 
dispune clasa de elevi . 

         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 au o deosebita influenta formativa, au la baza 
toate formele de actiuni turistice: plimbari, excursii, tabere. 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, elevii isi pot forma sentimentul de respect si dragoste fata de 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.                    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 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. 

         Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au invatat la scoala, acasa, sa deseneze 
diferite aspecte, sa confecţioneze modele variate. 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 copilului, 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 sa fie indrumati sa dobandeasca: o 
gandire independenta, nedeterminata de grup, toleranta fata de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi si de a gasi modul de rezolvare a lor si posibilitatea de a critica constructiv.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Inv. Preşcolar Alecu Anca Raluca 

Grădinița cu Program Normal Nr: 1 Boldești-Scăeni, Prahova 

Pornind de la afirmaţia lui Albert Einstein conform căreia,  Scoala trebuie să urmărească tot timpul ca 
tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă,  ajungem la idealul 
educaţional al învăţământului romanesc care vizează dezvoltarea liberă, integrala şi armonioasa a 
individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative şi de aici la faptul că un rol deosebit 
de important în atingerea acestui ideal îl are educaţia non-formala, activităţile extraşcolare.   
Conform Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”, putem afla că  acesta este un 
program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților 
socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu 
de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și 
să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările 
individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.  Activităţile extraşcolare au un rol 
important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în 
colectivitate. 

Din activităţile programului Scoala Altfel amintim: vizionarea pieselor de teatru, vizite la muzee sau 
Grădina Zoologică, ateliere creative, excursii cu trenul. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri 
istorice, au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de 
artă originale, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, 
dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 
Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej.  
La noi în grădiniţă, în urma consultării părinţilor şi a preşcolarilor, activitățile extrașcolare din cadrul 
săptămânii ”Scoala Altfel” au fost planificate pentru a se desfăşura la nivel de grupă, de unitate preşcolară 
dar şi cu preşcolarii din alte grădiniţe. 

Activitățile desfăşurate în cadrul săptămânii ”Scoala Altfel” alături de grupă mare, elevi din clasa 
pregătitoare, dar şi părinţi, au fost: 
-Ateliere de creație –,,Bucuriile Iepurașului!’’ au fost confecţionate, decorate coşuleţe pentru iepuraşul de 
Paşte, s-au pictat ouă și iepuraşi din ipsos, au fost realizate felicitări de Paşte, au fost încondeiate şi 
decorate ouă.  
-Vizita la ferma – „Drumul laptelui”, s-a realizat o vizită la Eco-Ferma CrisTim Boldești-Scăeni, în cadrul 
căreia preșcolarii grădiniței au putut vedea ferma de vaci și oi, procesul de fabricație a laptelui și a 
produselor lactate. 
-Vizionare spectacol de teatru – ”Mici actori, mici spectatori”- activitate în cadrul căreia preşcolarii au 
vizionat o piesă de teatru, iar la final s-au confecţionat măşti ale personajelor cu ajutorul cărora şi ei au 
putut intra în rolul de actori şi s-au dramatizat povesti cunoscute de ei. 
- Activităţi practic-gospodaresti şi de educaţie ecologică – „Grădiniţa cu flori”  în cadrul căreia copiii 
grupelor mijlocii şi mari, cu ajutorul părinţilor şi a educatoarelor au vopsit cauciucuri, pe care le-au 
amplasat în curtea grădiniţei şi în care au plantat flori. Vorbind după despre protecţia mediului şi 
importanta acestuia.  
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-Excursie cu trenul – „La plimbare cu trenul” preşcolarii grupelor mijlocii şi mari, împreună cu părinţii au 
fost într-o plimbare cu trenul, pe o distanţă scurtă, în cadrul cărei au avut parte de experinte noi pentru 
unii dintre ei, de la urcarea în tren, cumpărarea biletului, reguli de comportare civilizată.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor copiiilor, 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. 
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, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. 

Bibliografie: 
PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţă de copii, Editura « Gheorghe 
Cartu Alexandru », Craiova 2009 
LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, Bucureşti, 2007 
Şcoala altfel- Ghid de implementare 2018  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. ALECU ANIŞOARA 

ŞC. GIMNAZIALĂ NR.1 DICHISENI 

LOC. DICHISENI 

JUD. CĂLĂRAŞI 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.  Ajută elevii la 

formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 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; 

ezvoltarea 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, 

120



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:
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PROIECT EDUCAȚIONAL ,,LUMEA MEA DEPINDE DE NOI” 

PROF. ALECU DORICA,  

ȘCOALA GIM. NR.12/ GRĂDINIȚA PP NR.15 BOTOȘANI 

Motto: 

,,Mi-au spus și am uitat, 
Mi-au arătat și am înțeles, 
Am făcut și am învățat” 
Confucius 

ARGUMENT 
Copiii mici tind să dezvolte un atașament emoțional față de ce le este familiar și față de care se simt bine, 
de aceea au nevoie de experiențe pozitive. Natura în sine oferă o multitudine de experiențe și activități în 
orice anotimp sau pe orice vreme. Oportunități ample pentru învățare și joacă sunt prezente peste tot. 
Ori de câte ori este posibil, copiii trebuie puși în situația de a acționa, de a reacționa, de a manifesta 
atituduni. Ei trebuie să fie încurajați să ia parte la activități în aer liber, aceste experiențe având atât 
funcții educative cât și recreative. Natura și odihna combinate cu jocul în aer liber fac parte din conținutul 
zilnic al activităților din cadrul instituțiilor preșcolare. Unele atitudini pozitive față de mediu, ce pot fi 
formate și repetate la această vârstă, includ acțiuni precum oprirea luminii atunci când nu ne este 
necesară, mai multă atenție în folosirea și închiderea corectă a apei de la robinet după spălarea pe mâini 
fără a o risipi, cunoașterea materialelor reciclabile(hârtie, plastic, sticlă), colectarea selectivă a deșeurilor 
și folosirea în alte scopuri a acestora. 

Educația ecologică a copilului este necesar să înceapă de timpuriu, încă de la vârsta preșcolară pentru că 
aceasta este vârsta la care începe formarea viitorului cetățean al planetei din toate punctele de vedere. Pe 
de altă parte, nu trebuie să uităm de valoarea, pentru formarea viitorului individ uman, a celor,,șapte ani 
de acasă”, prin care unui copil i se transmit normele elementare de comportament, care constituie 
fundamentul acțiunilor unui cetățean preocupat de  mediul în care trăiește. La vârsta preșcolară, educația 
ecologică îmbracă aspecte practice și provoacă trăiri emoționale, realizându-se mai mult la nivelul 
formării deprinderilor și al trăirilor afective și reprezintă calea de a ajunge, prin cunoaștere, la înțelegerea 
și respectarea naturii, a mediului din care facem parte. 

Copiii noștri învață despre mediu observând, cântând, spunând poezii, desenând, povestind, făcând mici 
experiențe. Copiii de vârstă mică pot constitui factori de modificare a atitudinilor, comportamentelor 
adulților prin intermediul proceselor de transfer atitudinal și informațional intergenerații-copilul ca agent 
al schimbării. De aceea este necesar și posibil  ca preșcolarii să învețe să privească mediul ca pe un tot, 
din care și noi facem parte. Acest mediu este bunul nostru cel mai de preț și în consecință trebuie să 
învățăm să-i purtăm de grijă de mici. 

„Tot ce se află pe fața pământului se transformă necontenit, fiindcă Pământul e viu și are suflet. Noi 
facem parte din acest suflet și rareori ne dăm seama că el lucrează pentru binele nostru.” 

SCOP: 
Familiarizarea copiilor cu informații despre: Planeta Pământ, ecologie, cunoașterea unor surse de 

poluare. 
Înțelegerea impactului negativ al neglijenței umane asupra naturii, a relațiilor om-mediu înconjurător și a 
interdependenței dintre calitatea vieții și a mediului. 
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Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului, în vederea educării unei 
atitudini pozitive față de acesta; 
Dezvoltarea conștiinței și responsabilității față de mediu ca întreg și față de problemele acestuia; 
Cultivarea dorinței de a se implica activ, colaborând cu alții pentru rezolvarea problemelor de mediu 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
-Să înțeleagă relațiile stabilite între plante, animale și om; 
-Să enumere câteva surse de poluare(Comportamente negative); 
-Să cunoască și să respecte reguli de păstrare și ocrotire a mediului; 
-Să dovedească că are formate unele comportamente de protejare a mediului(să nu arunce gunoaie decât 
în locurile indicate, să protejeze plantele și animalele). 
-Să manifeste sensibilitate față de orice element al mediului cu viață și fără viață, față de problemele de 
mediu; 
-Să dovedească responsabilitate pentru acțiunile sale zilnice; 
-Să participe la acțiuni de plantare de de flori, de îngrijire a plantelor din clasă și din curtea grădiniței 
PARTICIPANȚI:  preșcolarii de la Grădinița Nr. 15 Botoșani 
PARTENERI :Părinții copiilor 

Grădinița Girotondo 
RESURSE : 
Resurse informaționale:cărți, reviste,Site-uri în domeniu, imagini diverse 
Resurse materiale: afişe, postere,materiale necesare activității practice,activități artistico-plastice, panouri 
pentru expoziție, calculator,imprimantă, CD-player, carton duplex, aparat de fotografiat, CD-uri, 
costumații ecologice, daruri pentru copiii de la Grădinița Girotondo,  stimulente 
Resurse umane: 
-preșcolari,educatoare,părinți 
Resurse procedurale: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea ,brainstorming, evaluarea, 
autoevaluarea 
Resurse temporale: 30-40 minute(zilnic) 
FORME DE ORGANIZARE:  individual, frontal, pe grupe 

FORME DE REALIZARE:prezentare PPT, lecturi după imagini, convorbiri,activități artistico-plastice, 
activități practice de plantare de flori,de curățare a curții de joacă,realizarea și prezentarea de costume 
ecologice din materiale reciclabile, activități de voluntariat 
EVALUARE: 
-observarea sistematică a preșcolarilor, analiza produselor activității, afișe/postere cu texte și imagini ce 
reliefează tema activității, parada costumelor ecologice, reflecții (mesaje)ale copiilor 
ACTIVITĂȚI : 
  ACTIVITATEA NR.1:,,Apa-izvorul vieții” 
Teme : 
,,Povestea unei picături de apă”-povestirea educatoarei(grupa mare-A) 
,,Ploaia”- Învățare cântec(grupa mare B) 
,,Circuitul apei în natură”-lectură după imagini(grupa mijlocie) 
,,Rolul apei în menținerea sănătății”-Exerciții practice de folosire a apei de la robinet fără să o 
risipim(grupa mică) 
ACTIVITATEA NR.2:,,SOS-Ne cheamă Terra!” 
Teme: 
,,Omul-prieten sau dușman al naturii?”-realizare de afiș(grupa mare-A) 
,,Pământul, casa noastră”-realizare poster(grupa mare-B) 
,,Globul pământesc”-colaj(grupa mijlocie) 
,,Imnul ecologiștilor”-audiție(grupa mică) 

ACTIVITATEA NR.3:,,Cea mai frumoasă curte de joacă!” 
Teme: 
Activități practice de curățare și înfrumusețare a curții de joacă(toate grupele) 
-adunare de frunze uscate în grămezi 
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-greblatul crengilor rupte de vânt 
-depozitarea gunoaielor în saci 
-plantare de crizanteme 

ACTIVITATEA NR.4:,,Parada costumelor ecologice” 
Prezentarea de costume ecologice confecționate de părinți împreună cu copiii lor în vacanță sub forma 
unui carnaval(toate grupele) 

ACTIVITATEA NR.5:,,Natura dăruiește și inspiră oamenii în a face fapte bune” 
Pregătirea și împachetarea cadourilor pentru copiii de la Grădinița Girotondo,deplasarea împreună cu 
părinții la Grădinița Girotondo și oferirea de daruri copiilor cu situație materială precară 
Teme: 
,,Vreau să mă bucur alături de tine”-pregătire și împachetare  de cadouri pentru copiii de la Grădinița 
Girotondo împreună cu părinții(grupele mari) 
,,O bucurie pentru fiecare”-desen(grupa mijlocie) 
,,Dar pentru prietenul meu”-confecție(grupa mică) 

REZULTATE AȘTEPTATE:  
„Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul, altfel va rămâne copil toată 
viaţa.” ( Rabindranath Tagore). Când ești copil, toate visele pot deveni realitate.  
 Prin intermediul acestui proiect se vizează: 
-Adoptarea unei conduite de protejare a naturii, strângerea de frunze și crengi uscate, gunoaie, hârtii 
aduse de vânt în curtea grădiniței, plantarea unor flori, îngrijirea florilor din sala de grupă și din curtea 
grădiniței. 
-Folosirea economicoasă a apei de la robinet, a energiei electrice 
-Colectarea selectivă a deșeurilor 
-Înțelegerea unor cauze care au determinat dezechilibre în natură(alunecare de teren, dispariția unor 
animale, etc.) 
POPULARIZARE 
Afișierul grădiniței; 
Fotografii 
Expoziții cu lucrările realizate de copii 
APARIȚII MEDIA: Gazeta de Botoșani 
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”Școala altfel”-educație altfel 

Prof.înv.primar Alexandru Elvira Maria 

Școala Gimnazială Ghinești-Structura Primară Podu Rizii 

„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 

Noile tendințe ale învățământului conduc spre o abordare practic-aplicativă a conținuturilor de 
învățare, spre predarea cu caracter integrat, spre transdisciplinaritate, astfel că legislația în vigoare 
prevede ca timp de cinci zile lucrătoare consecutive, școlile să desfășoare activități educaționale 
transdisciplinare, experiențiale, proiecte de parteneriat la care să participe elevii alături de diferiți posibili 
parteneri, cu desfășurarea în cadrul școlii și nu numai. 

Programul național ”Școala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun!” este dedicat activităților 
extracurriculare și extrașcolare și are ca scop să contribuie la dezvoltarea competențelor de învățare și a 
abilităților socio-emoționale ale elevilor. 

Cadrele didactice stabilesc activități împreună cu elevii, ținând cont de nevoile, aptitudinile și 
interesele acestora. Activitățile proiectate vor încuraja elevii să-și manifeste creativitatea și să îmbine în 
mod atractiv teoria învățată în timpul orelor de crs cu aplicațiile practice, totul contribuind la formarea 
unor competențe temeinice. 

Eficiența acestor activități este potențată și de cadrul nonformal în care se desfășoară-elevii nu 
sunt constrânși de evaluarea strictă cu note, respectiv calificative, pot aplica informațiile dobândite în 
cadrul formal al școlii, dar și cel informal, al vieții și experienței  zilnice. 

Evaluarea există, dar este facultativă, neformalizată, are accente psihologice prioritar stimulative, 
se desfășoară într-o atmosferă constructivă care să vizeze acumularea de noi experiențe, creșterea stimei 
de sine, punerea în valoare a talentelor și aptitudinilor copiilor, urmărește consolidarea relațiilor elev-elev, 
elev-profesor. Învățarea devine astfel mai interesantă și mai intensă, determinând elevii să participe activ 
pe tot parcursul activităților. 

Cadrul didactic operaționalizează obiective din competențele mai multor discipline de învățământ, 
iar elevul devine actorul principal al demersului educativ-imaginează, cercetează, construiește, transpune 
în practică și obține rezultate originale  și inedite. 

La clasa a IV-a, disciplina Științe ale naturii oferă spre studiu conținuturi care necesită recurgerea 
la experiment pentru a fi înțelese pe deplin. 
 În programul de activități ”Școala Altfel” se pot realiza astfel de experimente pentru a înțelege și 
exemplifica noțiuni precum starea de agregare, amestecurile de substanțe, filtrarea soluțiilor, densitatea și 
plutirea corpurilor, proprietăți și transformări ale corpurilor, magneți, etc. 

Elevii vor fi atrași de caracterul practic-aplicativ al activității, vor înțelege noțiunile teoretice 
transmise de cadrul didactic în timpul orelor de curs, iar curiozitatea îi va determina să caute noi surse de 
informație, să studieze suplimentar diverse fenomene. În acest mod, terminologia specifică disciplinei va 
deveni accesibilă și cunoscută elevului, informațiile vor fi atrăgatoare, iar obiectivele operaționale sunt 
îndeplinite. 

Activitățile din ”Școala Altfel” pot avea conținut cultural, artistic, științific, tehnic, sportif, 
religios, concursuri, vizite, excursii-și, cu cât diversitatea crește, cu atât acestea  răspund nevoilor și 
particularităților a cât mai mulți elevi. 
 Desfășurarea acestor activități oferă elevilor posibilitatea de a-și etala aptitudini, de a relaționa, de a 
comunica fără bariere formale și nu în ultimul rând de a învăța, dar altfel. 
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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR   EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. preșcolar Alexandru Jeni 

Grădinița Valea Caselor 

Modernizarea și prfecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităților școlare cu 
activități extrașcolare. În cadrul acestor activități se pot dezvolta numeroase valențe formative, deoarece 
se dezvoltă creativitatea și imaginația copilului preșcolar, iar cadrul didactic își poate afirma creativitatea 
în alegerea temelor și a materialului didactic.  
În învățământul preșcolar copiii trebuie formați sub aspect psihointelectual, fizic și socio-afectiv, dar și 
pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activitățile extracurriculare, care sunt alese de către 
copii conform intereselor și dorințelor lor și nu stabilite de programa școlară.  
Activitățile extrașcolare sunt activități complementare, activități de învățare realizate la grupă și au ca 
scop îmbogățirea informațiilor primite în cadrul activității didactice, dezvoltă interesul pentru 
desfășurarea anumitor domenii, ajută copilul la integrarea în viața sociala, timpul liber este folosit în mod 
plăcut și util, contribuind la formarea personalității copilului. De aceea grădinița trebuie să ofere diverse 
activități extracurriculare pentru a-i atrage pe copii.  
În procesul instructiv-educativ, activitățiile extracurriculare au rolul de a atrage copilul să participe cu 
plăcere și să prezinte interes față de activitățile propuse de către cadrul didactic. În cadrul acestor 
activități, se transmit copiilor, în mod organizat și sistematic, informații din toate domeniile de activitate: 
muzicale, plastice și literare, formându-se anumite competențe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce module de conduită și le asimilează în 
propria lui comportare.  
Din interpretarea unor roluri se conturează trăsături importante precum originalitatea și creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea și intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Interpretarea unor roluri are un pronunțat caracter activ-participativ și ajută 
copilul să-și construiască relații sociale, să-și exerseze și să-și perfecționeze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.  
Toate activitățile extracurriculare desfășurate cu copiii au rolul de a dezvolta persoane inteligente, sigure 
pe ele, capabile să se descurce în orice situație, bogate din punct de vedere cultural. În cadrul activităților 
didactice și extracurriculare, preșcolarii dovedesc creativitate, imaginație, talent, atitudine, conturându-și 
într-un mod original personalitatea.  
Serbările, scenetele tematice, șezătorile, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute pe 
preșcolari să se implice, să-și cunoască mai bine colegii de grupă, să colaboreze și să se afirme prin 
mijloace proprii în fața colectivului. Serbările pregătite și susținute cu ocazia anumitor evenimente, devin 
un mijloc de educare a voinței, a încrederii prin forțele proprii și a ținutei corecte.  
Dintre activitățile extracurriculare desfășurate la grupă, pot aminti: serbări desfășurate cu anumite ocazii: 
Crăciun, 8 Martie, sfârșit de an, activități de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activități 
desfășurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie și 24 Ianuarie, activități desfășurate în parteneriat cu 
grădinițe și alte instituții.  
În cadrul serbărilor de Crăciun, preșcolarii interpretează roluri, care au ca scop cunoașterea unor datini și 
obiceiuri ale poporului român. Copiii descoperă frumusețea portului popular românesc, a datinilor, a 
cântecului și a dansului popular în cadrul activităților extracurriculare.  
Scopul acestor activități a constat în consolidarea cunoștințelor referitoare la obiceiurile și tradițiile 
populare românești, urmărind valorizarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare de roluri, 
a dansului popular și a „îmbrăcării” unor costume populare, oferind un stop de tradiție.  
Activitățile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul, 
producându-le bucurie și facilitând acumularea de cunoștințe noi. În cadrul acestor activități sunt atrași și 
copiii timizi, dar și cei impulsivi, învățând astfel să fie temperați în preajma colegilor lor-„copilul care 
este lăudat învață la randu -i să aprecieze” (D. I. Nolte).  
În cadrul spectacolelor de teatru se stabilesc relații extraordinare între actori și copii, deoarece actorul 
interpretează roluri și reprezintă un izvor de informație, iar copiii sunt atrași de rolul interpretat de către 

126



actor. Contribuția creatoare a cadrului didactic prin realizarea activității instructiv-educative cu ajutorul 
metodelor activ-participative au rolul de a trezi curiozitatea copiilor, interesul pentru cunoaștere și 
descoperirea de lucruri noi. 
În concluzie, consider că este necesar să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activități apelând 
la toate metodele pe care le putem aborda. Prin desfășuarera activităților extracurriculare munca noastră 
devine puțin mai ușoară deoarece aceste activități sunt atractive și îi determină pe copii să participe fără 
să fie constrânși.  
Rolul cadrului didactic este acela de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societății, de a le potoli 
această curiozitate și de a-i pregăti pentru viață, atât cu ajutorul activitățiilor didactice desfășurate la 
grupă cât și prin intermediul activitățiilor extracurriculare.  

BIBLIOGRAFIE: 
Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A.,Ilie,V., Didactica activității instructiv-educative pentru 
învățământul primar, Craiova, Editura Nova.  
Revista Învățamântul Preșcolar, 3-4/2008. 
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Activitățile extrașcolare  – valenţe educative 

Prof. înv.primar Alexe Emilia 
Liceul de Arte ”George Georgescu” Tulcea 

„Istoria este ştiinţă, dar mai ales trăire” 
Nicolae Iorga 

          Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conținut și specific este firesc complementară 
activității de învățare realizată în clasă. Istoria, ca și alte discipline de învățământ, oferă un cadru larg de 
desfășurare a unor activități extrașcolare diverse ca formă, dar încărcate de  multiple valențe educative. 
            Şcolarul mic vine în contact direct cu faptele şi fenomenele istorice încă din primele clase primare 
prin studierea textelor literare cu conţinut istoric, prin vizionarea de filme istorice care le dezvăluie figuri 
de eroi, fapte de vitejie ale înaintaşilor, cele mai semnificative momente din istoria milenară a poporului 
român, fiind deseori nu numai înţelese, ci mai ales, trăite. 

O altă modalitate  prin care elevii pot fi aduşi într-o stare de atenţie prelungită asigurând astfel împletirea 
conţinutului ştiinţific cu trăirile emoţionale, este vizita la un muzeu istoric, monument sau loc istoric. 
Pentru ca vizita să contribuie la realizarea obiectivelor studierii istoriei patriei, ea poate fi organizată fie în 
localitatea natală, fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei excursii. 

            La muzeul istoric local se pot realiza activităţi introductive, menite să asigure familiarizarea 
iniţială a elevilor cu sarcina de învăţare, trezirea interesului pentru tema studiată, acumularea unui 
material faptic pentru dezbateri în cadrul lecţiilor ce vor urma. Contactul direct cu obiectele şi 
documentele din muzeu sau cu vestigiile istorice, investigarea acestora cu atenţie îi ajută pe elevi să 
reconstituie sau să recreeze fapte şi momente importante din trecutul istoric, să observe în detaliu şi să 
analizeze, să confrunte şi să emită ipoteze, să facă aprecieri critice şi să deducă adevăruri, să înţeleagă în 
profunzime faptul istoric şi să reţină în memorie datele cele mai importante.  

Aprofundarea unor probleme pe calea cercetării unor astfel de mărturii imprimă un caracter mai activ 
învăţării istoriei, de mai intensă trăire emoţională. Dispoziţia de a învăţa este alta acum: elevii participă cu 
interes şi curiozitate la studierea documentelor, iar cunoştinţele  noi apar acum ca rezultat al unui efort 
propriu de căutare, de descoperire a adevărului istoric şi nu se constituie doar ca o simplă înregistrare a 
unor date comunicate de învăţător sau de manual. 
În cadrul activităţilor desfăşurate la muzee se formează respectul faţă de regulile comportamentale, civice, 
interesul pentru colecţionare, lectură, se educă atenţia voluntară necesară pentru înţelegerea fenomenelor 
istorice. Elevii se instruiesc, află cum se iau notiţe, cum se adresează o întrebare, cum se redactează un 
raport simplu care conţine datele cele mai importante. Astfel, vizitele şi excursiile prilejuiesc dezvoltarea 
la elevi a acelui „sentiment al comuniunii sociale”, a dispoziţiei spre colaborare, întrajutorare, a 
solidarităţii de grup, a preocupării de soarta celorlalţi, sentiment esenţial într-o societate democratică. Se 
educă atitudinile elevilor: răbdarea, hărnicia, strădania de a duce lucrurile la bun sfârşit, încrederea în 
forţele proprii. Totodată, vizitele şi excursiile realizate au scos în evidenţă valenţe şi trăsături 
caracteristice fiecărui elev: competenţe de comunicare, de luare a deciziilor, de asumare a sarcinilor, de 
adoptare a unor soluţii personale. 

În cadrul excursiei efectuate la Soveja, vizitarea mausoleului de la Mărăşeşti, a constituit un prilej de a 
consolida şi sistematiza cunoştinţe cu privire la lupta poporului pentru eliberare în Războiul Reîntregirii 
Naţionale. Elevii au fost puternic impresionaţi, motivaţi în a observa, a asculta cu atenţie explicaţiile 
ghidului şi a nota cele mai semnificative date. Finalitatea acestor vizite s-a concretizat în activităţi 
realizate la clasă: întocmirea şi completarea unui album istoric; desenarea unei hărţi cu indicarea luptelor 
eroice de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz; realizarea unei machete a mausoleului; amenajarea unui colţ istoric 
cu fotografii, ilustrate, pliante; studierea/audierea unor texte literare ce ilustrează faptele istorice din 
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Primul Război Mondial; redactarea unei compuneri cu titlul „Ne învaţă Mărăşeştii”; realizarea unor 
compoziţii plastice care redau scene din luptă. 
           Vizitarea obiectivelor istorice lasă multă libertate de acţiune şi exprimare atât cadrului didactic, cât 
şi elevilor. Activităţile s-au dovedit o modalitate plăcută şi eficientă de învăţare, au favorizat o învăţare 
activă integrată, au fost un bun prilej de verificare şi testare a capacităţilor intelectuale, a aptitudinilor 
creatoare ale elevilor, oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi. 

           Când există preocupare din partea cadrului didactic pentru valorificarea activităţilor extrașcolare 
desfăşurate la muzee, monumente sau locuri istorice, procesul educaţional dobândeşte un caracter 
formativ, sunt eliminate “barierele” artificiale dintre domeniile cunoaşterii, se realizează fără dificultate 
transferul de cunoştinte, creşte gradul de implicare a elevilor şi eficienţa învăţării instructiv-educative este 
mai sigură.  

      Bibliografie 
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Jocul de mişcare, important mijloc de dezvoltare a capacităţii motrice  generale 

Prof. ALEXE CLAUDIA 

Scoala Gimnaziala Nr.142, Bucuresti 

      Jocul reprezintă principala cale şi formă de activitate prin care copilul ia contact cu mediul 
înconjurător, îmbogăţindu-şi experienţa de viaţă. 
       În cadrul  acestei vaste activităţi , jocul de mişcare ocupă un loc deosebit de important, atât  în 
activitatea organizată ( lecţia de educaţie fizică, jocul ca formă independentă) cât şi cea neorganizată, în 
grădiniţă şi în afara ei, în timpul zilei.Multiplele sale valenţe  îi conferă culoarea  de fond  în tabloul  
activităţilor fizice ale copilului de vârstă preşcolară, revenindu-i contribuţii de seamă în formarea şi în 
dezvoltarea personalităţii copilului. În acest sens, este necesar să fie subliniat că jocurile dinamice ( de 
mişcare ) asigură  dezvoltarea multilaterală a aparatului locomotor, exercitând în acelaşi timp influenţe 
pozitive asupra marilor funcţiuni, contribuid astfel la îmbunătăţirea metabolismului general. Fiind 
activităţi complexe, ele au cele mai mari implicaţii în dezvoltarea multilaterală a capacităţii motrice 
generale, oferind posibilitatea formării şi fixării în mod colectiv a deprinderilor motrice de bază : mers, 
alergare,săritură,aruncări şi prinderi, căţărare,târâre, excaladare etc., a dezvoltării calităţilor motrice : 
viteza, îndemânarea, forţa, rezistenţa, a capacităţii de coordonare generală şi de orientare în spaţiu 
(aprecierea direcţiilor şi  mărimilor spaţiale)etc. Pe lângă acestea, datorită condiţiilor extrem de variate, de 
cele mai multe ori inedite, pe care le creează jocul, copilul are posibilitatea să-şi formeze priceperi 
motrice, îmbogăţindu-şi în felul acesta experienţa  motrică.  Nu mai puţin important este  rolul pe care îl 
are acesta în ceea ce priveşte dezvoltarea trăsăturilor de personalitate, a calităţilor morale şi volitive, a 
spiritului de a acţiona în colectiv etc. Toate aceste valori pe care le-am subliniat în mod succint (nu mi-am 
propus o tratare exhaustivă) nu se vor realiza în mod spontan, ci numai dacă se vor urmări, în mod 
deliberat, în mod expres,în cadru pedagogic, educativ, creat şi condus de educatoare. Pentru a asigura 
dezvoltarea multilaterală a motricităţii este necesar ca  jocurile să fie bine alese, să se bazeze pe un fond 
vast şi multilateral de mişcare, care să solicite în mod complex capacitatea motorie a copilului. 
       Datele diferitelor cercetări ne demonstrează capacitatea  crescută de efort pe care o are copilul 
preşcolar,posibilităţile fizice superioare faţă de cele puse în evidenţă în axtivitatea fizică desfăşurată în 
mod curent în grădiniţe. 
      În practică se constată că, de multe ori, jocurile alese nu solicită capacităţile reale ale copilului, nu fac 
apel la cultura lui motorie, în fondul  de cunoştinţe pe care-l posedă, în evidentă creştere faţă de 
generaţiile precedente.Astăzi datorită pătrunderii în tot mai mare măsură a sportului în viaţa socială, 
copilul preşcolar prezintă un fond de cunoştinţe priviind unele ramuri sportive( în special jocuri sportive) 
destul de bogat, favorizat şi de informaţiile transmise prin canale mass-media. 
     Ar trebui să se ţină seama nu numai de emanciparea copilului ( pe plan biologic şi spiritual), ci şi de 
faptul  că posibilităţile lui de mişcare,acasă, în familie, sunt limitate,datorită spaţiului, absenţei unor locuri 
special amenajate pe lâmgă casă.Urbanistica modernă, nu reuşeşte în toate locurile să rezolve această 
problemă , de aceea subliniez necesitatea ca măcar în cadrul grădiniţei copilul să-şi poată pune în evidenţă 
şi ameliora potenţialul energetic şi motric pe care-l are. Jocurile în care rolul mişcărilor este clar exprimat 
poartă, în general, denumirea convenţională de „jocuri de mişcare” dinamice).  
     Jocul de mişcare este o variantă a activităţii de joc. Baza ei o constituie diferitele acţiuni motrice 
active, motivate de un subiect (temă, idee) şi parţial îngrădite de reguli. Totodată, ele urmăresc 
învingerea, în condiţii mereu schimbătoare ale mediului de joc, a diferitelor dificultăţi sau obstacole ivite 
în calea atingerii scopului propus.  Acţiunile motrice, de exemplu, pot fi legate de executarea unor mişcări 
de imitare; în cadrul jocurilor putem întâlni scurte părţi de alergare, acţiuni de„viteză”, de „îndemânare”, 
de învingere a obstacolelor prin săritură, rezistenţă şi forţă. Alte acţiuni cer folosirea diferitelor mişcări 
legate de orientare, observaţie sau auz şi toate acestea – în diferite forme şi combinaţii.  Sarcina jocului 
determină stabilirea acţiunilor jucătorilor conform scopului  
propus, caracterul şi dezvoltarea conflictului de joc. Această latură a jocului – existenţa unui sens – 
înviorează, pe de o parte, acţiunile complexe ale jucătorilor, iar, pe de altă parte, dă un colorit emoţional 
folosirii diferitelor procedee tehnice sau elemente de tactică.  
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      Regulile determină în cadrul fiecărui joc elementele cele mai constante în aşezarea jucătorilor şi cele 
mai tipice în deplasarea acestora, precizează caracterul comportării, drepturilor şi obligaţiile jucătorilor, 
stabilesc mijloacele de conducerea a jocului şi procedeele şi condiţiile de stabilire a rezultatului. Acest 
lucru nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune manifestarea unei activităţi creatoare din partea jucătorilor şi 
folosirea iniţiativei personale pe măsura capacităţilor, dorinţelor şi intereselor fiecăruia. Conţinutul 
jocului de mişcare (acţiunile motrice şi subiectul) determină forma lui, cu alte cuvinte caracterul tipic de 
organizare a participanţilor.  
     Caracteristica jocului de mişcare este organizarea acţiunilor participanţilor, care să le permită o largă 
iniţiativă creatoare în alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului propus. 
       Particularităţile constituente ale conţinutului şi formei caracterizează jocul de mijloace ca fiind unul 
dintre mijloacele educaţiei fizice, care poate fi folosit însă şi ca o metodă de dezvoltare fizică generală. 
Datorită multitudinii efectelor pe care jocurile de mişcare le au asupra copiilor din punct de vedere 
formativ-instructiv-educativ, ele sunt folosite în toate formele organizate prin care educaţia fizică este 
realizată în şcoală, în lecţie, în pauzele organizate, în excursii sau plimbări.  Cu ajutorul jocului de 
mişcare formăm cunoştinţe, priceperi şi deprinderi  
motrice de bază ca: mersul corect, alergarea economică, săritura şi aruncarea, şi dezvoltăm în acelaşi timp 
şi calităţile motrice de bază necesare în viaţa de relaţie (V.I.R.F.) într-o formă plăcută şi uşor accesibilă. 
Fiind o formă de activitate ce dă satisfacţie, jocul antrenează la o participare conştientă, determinând în 
acelaşi timp o manifestare degajată şiintegrală a personalităţii. 
     În jocul de mişcare se manifestă atât calităţile, cât şi defectele caracterului şi totodată, nivelul pregătirii 
fizice şi motrice ale participanţilor.  Ceea ce este deosebit în jocul de mişcare la diferite vârste sunt 
sarcinile, conţinutul, modul de organizare, precum şi numărul regulilor. Astfel, acelaşi joc poate fi folosit 
la orice vârstă, amplificând însă cerinţele, regulile, mărind distanţele şi numărul obstacolelor, solicitând 
din ce în ce mai multă corectitudine. 
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„ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL” 

PROF. GRIGORE NICOLETA, GRĂDINIŢA NR. 178, SECTOR 5, BUCUREŞTI 

PROF. ALEXE IONELA, GRĂDINIŢA NR. 178, SECTOR 5, BUCUREŞTI 

        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 
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. 
-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. 
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 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 musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
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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. 
          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 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 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 

133



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Alina Florina Iancu 

Unitatea de înv.: Liceul Teoretic “N. Jiga” Tinca 

Activitățile extracurriculare au menirea să ofere elevilor oportunități de recreere, să le dezvolte 
spiritual de competiție, să le valorifice potențialul intelectual și aptitudinile, să le stimuleze imaginația, 
creativitatea și inițiativa. Ele oferă elevilor posibilitatea să se destindă, să cunoască lucruri și locuri noi, 
să-și valorifice pasiunile și preocupările. Activitățile extracurriculare vin în întâmpinarea nevoii naturale a 
copiilor de a se dezvolta simultan atât pe plan intelectual, sportiv și artistic, sau pur și simplu de a 
aprofunda o anume materie sau anumite cunoștințe. 

Aceste activități au ca obiectiv două componente, aflate în raporturi diferite, în funcție de scopul 
propus: o componentă intelectuală, menită să antreneze setea de cunoaștere, capacitatea de creație, dorința 
de realizare, de autoafirmare și o componentă distractivă (de loisir), destinată asigurării unei atmosfere 
destinse, precum și captării interesului față de respectiva activitate. 

Una dintre principalele caracteristici ale acestor activități este participarea nonobligatorie, pe bază 
de selecție din partea profesorului coordonator și de adeziune din partea elevului respectiv, de interesul 
manifestat față de respectiva activitate. O altă caracteristică o reprezintă activizarea sa într-o proporție  cât 
mai mare, prin antrenarea într-un microcosm ale cărui legi le generează el însuși. În fine, cel de-al treilea 
element important îl formează acreditarea ideii că, într-o astfel de activitate, nu individul este important în 
sine, ci grupul, cu întregul său corolar de trăsături socio culturale, competiția fiind interesată numai în 
măsura în care ego-ul persoanei elevului nu se disociază de acela al grupului în care coordontorul se 
străduiește să-l integreze. 

În lipsa activităților didactice nu putem transmite cultura sistematică și nici nu putem sistematiza 
informația culturală acumulată prin activitățile extracurriculare, dar numai prin activități didactice, nu 
putem forma tânărul cu gândire creatoare, cu interese și preferințe bine determinate, pregătit pentru viața 
societății contemporane.  

Activitățile extrașcolare, recreative, permit diferențierea conținutului în funcție de preferințele și 
înclinațiile elevilor, permit descoperirea și cultivarea talentelor științifice, tehnice, artistice, sportive; 
așadar prin structura și natura lor pot îndeplini funcții educative specifice  importante pentru educația 
multilaterală a elevilor. 

Datorită faptului că trăim într-o lume dominată de mass-media, și ne referim la televizor,   
calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în niște persoane 
incapabile de a se controla comportamental, emoțional și mai presus de toate slabi dezvoltați intelectual; 
am ales această temă, pentru a sublinia importanța reală a activităților extrașcolare, necesare și 
complementare procesului intructiv-educativ școlar. 

Educaţia extrașcolară, cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii elevilor, implicit în procesul educațional. 

Cu alte cuvinte, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială; eficienţa educaţiei (incluzând atât activitățile 
curriculare, cât și cele extracurriculatre) 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. Ideea 
activităților extrașcolare e menită să ofere copilului alternative educației școlare, care necesită un efort 
intelectual predominant. Astfel, sunt activități care să ofere copilului posibilitatea de mișcare, să se 
exprime liber, să faca lucruri care ii plac, să descopere, să experimenteze.  
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Activitățile extrașcolare permit exprimarea liberă a copilului, fară a fi contrans de anumite modele 
sau tipare, oferă ocazia copilului să se arate așa cum este el, să capete încredere în el, să poata valoriza 
ceea ce el însuși a creat. Un rol esențial al acestor activități extrașcolare este faptul că ele nu impun, 
precum activitățile școlare, o delimitare clară urat/frumos, bun/prost, ci lasă loc unei exprimări în 
conformitate cu nevoia copilului. Pe de altă parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în 
sine, la creșterea spontaneității si creativitaății, la dezvoltarea unor opinii si a unor inițiative.  
Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate pastra, ce nu îi este de folos sau 
ce nu este atractiv pentru el.  

A experimenta și a cunoaste liber îi poate permite apoi să simta ceea ce este potrivit pentru el. 
În 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. 
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Activitățile extracurriculare necesitate sau obligație? 

Prof.înv.primar Gorea Alina 

Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni, 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 vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 
    Copilul, parcurge în etape succesive, pași mărunți, dar importanți pe drumul dezvoltării și formării 
personale, drum care implică experiențe în întâlnirea cu sine și cu ceilalți. Pe lângă familie, școala are 
responsabilitatea de a-i oferi elevului accesul la o educație de calitate care constă în îmbinarea activităților 
școlare cu activitățile extrașcolare/extracurriculare. Acestea din urmă având  numeroase valenţe 
formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative. De asemenea 
sunt activități complementare activităților de învățare realizate la clasă, urmăresc lărgirea și aprofundarea 
informațiilor, cultivă interesul pentru diverse ramuri ale științei, atrag elevul la viață socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod placut și eficient, formarea unor experiențe de viață. Toate acestea contribuie la 
formarea personalității elevului și a viitorului adult. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea 
diverselor surse de informare, se autodisciplinează învățând să învețe, cadrul didactic având rolul de a-i 
dirija în acest proces. Rolul activităților este unul complex, axându-se pe mai multe coordonate ale vieții 
sociale, culturale,emoționale, oferind totodată suport pentru reușita școlară și integrarea elevului în 
diferite grupuri sociale. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în 
scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc.  
     Dintre cele mai cunoscute activități extracurriculare voi menționa câteva, punctând și beneficiile 
organizării acestora: 
- excursiile și taberele școlare pe lângă faptul că se viziteză diverse locuri, elevii învață ce înseamnă să fie 
un grup responsabil, să respecte anumite reguli, să-și gestioneze finanțele, să devină independenți și 
responsabili; 
- vizitele la muzeu, zoo, teatru, cinema etc. îi pun față în față cu diverse cunoștințe dobândite în timpul 
activităților școlare, ducând la formarea laturii intelectuale a elevului; 
- acțiunile de voluntariat duc la formarea acelei părți sensibile a personalității umane, calitate ce se 
formează de la vârste fragede. A fi voluntar înseamnă să fii uman, să dai dovadă de compasiune, de 
răbdare, de înțelegere, de grijă și afecțiune. 
-serbările școlare au rolul de a-i transforma pe  copii în mici artiști. Ei au nevoie de acțiuni care să le 
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa 
puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și forma convingeri durabile. 
- concursurile și competițiile au rolul  de testare a propriilor achiziții, de gestionare a emoțiilor, de 
asumare a unor exerciții sau consecințe decizionale. Pot conduce la întărirea unor percepții, la construirea 
sau afirmarea stimei de sine, la conturarea unei maniere de a înfrunta precaritățile vieții.  
- realizarea de activități raportate la marile sărbători naționale, religioase, cultural-artistice, evenimente 
etc. au rolul de a ne integra social și din toate punctele de vedere : cultural, religios, economic etc.  De 
exemplu , marea sărbătoare creștină ,Paștele, poate fi abordat din diverse perspective : partea religioasă,  
tradiții și obiceiuri, iepurașul de Paște.  
          Dar mai presus de toate aceste exemple de activități extracurriculare se află jocul. În joc, copilul îşi 
dă frâu liber imaginaţiei. Jocurile spontane reliefează capacitatea de creație a copilului 
capacitate bazată pe propria experienţă, îmbogăţită cu noi elemente, corespunzătoare dorinţelor sale. 
      Astfel încercăm ,și sperăm să și reușim , să formăm pe copii sub aspect psihointelectual, fizic și socio-
afectiv, pregătiți să facă față provocărilor și tendințelor educației actuale care urmează o traiectorie ce 
depășeste valorile naționale, țintind către universalitate, spre patrimonial valoric comun al universalității. 
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CÂND PĂRINȚII SE IMPLICĂ, COPIII SUNT FERICIȚI 

prof. DEAC ALINA ILEANA 

GRĂDINIȚA NR. 62, BUCUREȘTI 

Deși școala reprezintă cadrul optim pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor din punct de vedere 
cognitiv, este demonstrat că implicarea acestora în cât mai multe activități nonformale reușește să creeze 
cadrul prielnic pentru dezvoltarea lor socio - emoțională, care ocupă un loc important în vârful creșterii 
lor echilibrate ulterioare și a devenirii în adulți responsabili și fericiți.  

Copiii care se implică în cât mai multe activități extrașcolare ajung să dobândească încredere, 
perseverență, empatie, stabilitate emoțională, și nu în ultimul rând, să își facă prieteni. În acest sens a 
creat și școala de astăzi cadrul potrivit pentru a muta strategic formalul în informal, menținând totodată 
actorii, uneori și scena, dar schimbând radical strategia - a creat Școala Altfel. Și ar fi cu adevărat o școală 
alttfel, dacă s-ar face cu responsabilitatea adultului și cu sufletul copilului. Ce vrea el să descopere? Ce 
vrea el să afle mai mult? Unde vrea el să meargă? Cu cine? 

Cu cine și-ar dori să petreacă o săptămână din viața lui pe tărâmul cunoașterii? - aceasta este 
întrebarea cheie care ar deschide sufletul copilului mic către emoția fericirii. Actualitatea identifică o 
situație mult prea des întâlnită. Părinții copiilor de astăzi sunt atât de preocupați de tot ce înseamnă 
atribuțiile la locul de muncă și sarcinile casei, încât de cele mai multe ori, preferă să lase într-un colț, în 
singurătate sau acompaniați de gadgeturile momentului, proprii copii. O școală altfel ar putea să aducă în 
același loc copii și părinți, pentru a responsabiliza părinții și a aduce chicoteli în sufletele copiilor. Și nu-i 
lucru puțin. 

Studiile de specialitate demonstrează că preșcolarii și școlarii mici au rezultate mult mai bune și 
mult mai puține probleme comportamentale, cu cât sunt mai implicați părinții în procesul instructiv - 
educativ.  

”Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual - moral al personalității 
propriilor copii se menține toată viața.” (M. Golu) Cum reușim, însă să aducem în același loc părinți și 
copii, pentru a desfășura alături activități educative în beneficiul copiilor, dar și în beneficiul adulților, 
totodată? 

Dacă am întreba părinții cum se simt în grădinița/ școala copilului lor, am descoperi aproximatix 
două răspunsuri: stânjeniți sau mult prea ”implicați”. Sursa echilibrului stă în mâinile specialistului de la 
catedră. Sunt multiple variante de activități ce se pot desfășura în școală și pot implica atât copii, cât și 
adulții, în mod echitabil și cu efecte bilaterale: 
Ateliere tematice - atât copiii, cât și părinții devin echipă și dau naștere, împreună unor opere de artă pe 
care cei mici le pot lua acasă; 

Ziua porților deschise / activități demonstrative - zi în care părinții au acces liber în sălile de grupă/ clasă 
pentru a fi simpli observatori; 

Ziua carierei - Coîmpărtășire - ziua în care părinții vin în fața copiilor pentru a le vorbi despre profesiile 
lor, despre crezurile lor, despre ce anume le crește stima de sine etc. 

Vizite la muzee/ case memoriale/ expoziții de artă - prilej bun spre a deschide orizonturi atât in mintea 
copiilor, cât și în cea a părinților; 

Activități ecologice - copiii devin responsabili mai ușor în ceea ce privește grija pentru natură. De multe 
ori, părinții au nevoie de exemplul copiilor pentru a deveni mai atenți cu lumea verde din jurul lor; 
Ziua în aer liber - ieșiri în parcuri însoțiți de role, trotinete, biciclete, etc.; 
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Ziua Sportului - întreceri sportive între grupe, în care fiecare copil participă la toate probele doar însoțit 
de părinte, în care părintele și copilul devin o singură persoană; 
Târg de proiecte științifice - realizate acasă împreună cu părinții și expuse în unitatea școlară.  

Activitățile extracurriculare ar trebui să permită exprimarea liberă a copilului, să încurajeze 
abilitățile acestuia, să valorifice creațiile sale, să îl pună în valoare și să fie în acord cu interesele proprii. 
Și cu precădere să îi aducă alături familia, în mediul în care el își petrece majoritatea timpului. 

”În timp ce noi încercăm să îi învățăm pe copiii noștri despre viață, copiii ne învață despre ce 
înseamnă să trăiești.” (Angela Schwindt) 

Bibliografie: 
Canfield Jack, ”Supă de pui pentru suflet de copil”, ed. Amaltea, București, 2000 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor Învăţământ Primar Nicolescu Minodora Alina 

Şc. Gimnazială I.L.Caragiale Loc. Pitesti, Jud. Arges 

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 importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

prof.înv.primar Alupei Daniela 

    ,,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”) 

     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”. 
      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. 
     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. 
     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.  
      Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare:  
-cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 
 -au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în 
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.       
         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 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;  
    -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preșcolar: AMBRUȘ GEANINA CAMELIA 

G.P.P Nr. 52 ORADEA 

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 
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. 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, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 
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.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.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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

143



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Amorăriți Elena 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

Educația este un fenomen complex care, studiat din numeroase perspective, dezvăluie noi și noi 
sensuri și noi înțelesuri. Ea reprezintă o influențare sistematică, conștientă a dezvoltării intelectuale, 
morale, fizice a copiilor, a tinerilor dar și totalitatea metodellor folosite în vederea acestei activități 
pedagogice. 

În opinia lui Anatole France „educația nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe știi. 
Educația reprezintă capacitatea de a face diferența între lucrurile pe care le știi și cele pe care nu le știi”.  

Johan Friedrich Herbart considera că „scopul educației este acela de a forma un om moral sub 
aspectul caracterului și universal sub raportul cunoașterii”. Pentru realizarea acestui scop va impune 
principiul învățământului educativ, primatul dimensiunii formative, față de cea informativă. 

Ideea unei educații care să pună în centrul preocupărilor sale copilul, cu trebuințele și interesele 
specifice vârstei, a stat la baza unui curent pedagogic, influențat de progresele psihologiei, cunoscut sub 
numele de „educația nouă”, ai căror teoreticieni au fost: John Dewey, Maria Montessori, Edouard 
Claparede ș.a. Tezele fundamentale ale noii educații se referă la considerarea activității practice ca fiind 
cea mai importantă sursă a cunoașterii pentru copil, la necesitatea organizării de către educatori a 
mediului care să stimuleze activitatea și interesele spontane de cunoaștere ale copilului. 

Dintre cele trei tipuri de educație (formală, non formală și informală), educația non formală 
cuprinde ansamblul activităților și acțiunilor pedagogice care se desfășoară într-un cadru instituționalizat 
extradidactic sau/și extrașcolar, în mod organizat, dar în afara sistemului școlar, ca o punte între 
cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal. 

Finalitățile educației non formale sunt: lărgesc, completează orizontul de cultură, îmbogățind 
cunoștințele din anumite domenii; crearea condițiilor pentru desăvârșirea profesională sau inițierea într-o 
activitate nouă; sprijinirea “alfabetizării” grupurilor sociale defavorizate; să contribuie la recreerea, la 
destinderea participanților, la petrecerea organizată a timpului liber; asigurarea cadrului de exersare, de 
cultivare a unor înclinații, aptitudini, capacități, de manifestare a unor talente. 

În ceea ce privește conținutul dar și formele, modalitățile de realizare, între educația non formală  
și cea formală există un raport de complementaritate. 

Educația non formală se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în afara sistemului școlar, 
cuprinzând activități extraclasă/extradidactice (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, 
ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare, olimpiade, competiții etc.) și activități de educație și 
instruire extrașcolare, denumite parașcolare și perișcolare. 

Dintre avantajele pedagogice ale educației non formale amintim: este centrată  pe cel ce învață, pe 
procesul de învățare; delimitează funcția de predare, răspunde adecvat necesităților concrete de acțiune; 
dispune de curriculum la alegere, flexibil, variat, propunând activități diverse, atractive, în funcție de 
interese, aptitudini speciale, aspirații; contribuie la îmbogățirea culturii generale și de specialitate; creează 
ocazii de petrecere organizată a timpului liber în mod plăcut, urmărind destinderea, refacerea echilibrului 
psiho-fizic; asigură actualizarea rapidă a informațiilor din diferite domenii; antrenează noile tehnologii 
comunicaționale; valorifică oportunitățile oferite de internet, televiziune, calculatoare; este ne stresantă, 
oferă activități plăcute, scutite de evaluări riguroase; răspunde cerințelor și necesităților educației 
permanente. 

Educația extrașcolară și extracurriculară (cea realizată dincolo de procesul de învățământ) își are 
rolul și locul bine stabilit în formarea personalității. Diversitatea activităților extrașcolare oferite poate 
crește și interesul copiilor pentru școală și oferta educațională. 

Conținutul activităților extracurriculare organizate poate fi: cultural, artistic, spiritual, științific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea 
comunității locale. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante: ele pot fi o modalitate de a înscrie școala în viața 
comunității, o modalitate de a lărgi orizontul de cunoaștere a copiilor, de stârnire a curiozității etc. 
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 Ele sunt o formă de învățare activă: elevi învăță activ în activitățile artistice, recreative, distractive; își 
dezvoltă creativitatea, gândirea critică; le stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, ale copilului; conștientizează urmările poluării,  dobândesc cunoștințe de educație 
rutieră, educația pentru păstrarea valorilor, toleranța, interculturalitatea etc. 

Dacă sunt bine pregătite, activitățile extrașcolare devin atractive la orice vârstă: stârnesc interesul, 
produc bucurie. Le dezvoltă elevilor spiritul practic,operațional, spiritul civic. Se autodisciplinează, se 
supun unor reguli ale grupului, își asumă responsabilități. 

În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse: plimbările, 
ieșirile în natură, excursiile, serbările, concursurile, parteneriatele, activitățile din cadrul S.N.A.C.-ului, 
spectacole, vizionarea unor filme, vizite la mănăstiri, muzee, biblioteci, jocuri distractive, competiții 
sportive, concursuri de cultură generală etc. În cadrul activităților în aer liber elevii își pot dezvolta 
semntimentul de respect și dragoste pentru natură, pentru muncă, om și realizările lui, învață să admire 
natura, devin prietenii și ocrotitori ai naturii; vizitele la muzee, expoziții, monumente, locuri istorice, case 
memoriale etc. consutituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice, istorice, religioase 
ale poporului nostru; prin spectacole, vizionări, teatru de păpuși, copilul face cunoștință cu lumea 
minunată a artei. Copilul devine și actor și spectator în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice; 
vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, spectacole de teatru constituie un izvor de informații. 

Activitățile extracurriculare le oferă copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltarea 
spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual, a aptitudinilor, stimulează creativitatea și 
inițiativa. 

Ele sunt componente educaționale valoroase și eficiente. Formează comportamente sănătoase, 
constituind surse de interacțiune dintre elevi, contribuind la  dezvoltartea capacității de dialog și 
cooperare, la cultivarea respectului față de sine și față de ceilalți. 

Cadrele didactice își cunosc mai bine elevii prin intermediul activităților extracurriculare, le 
dirijează și influențează dezvoltarea, pregătesc copilul pentru viață, le facilitează socializarea, integrarea. 

Săptămâna „Școala Altfel” răspunde nevoilor elevilor de educație non formală, dă posibilitatea 
profesorilor de a experimenta noi tehnici de învățare, de predare, comunicare, de interacțiune. Activitățile 
extracurriculare contribuie la creșterea gradului de adaptare a copiilor la viața socială, la dezvoltarea 
autonomiei personale și sociale, la consolidarea comportamentelor în grup, creșterea stimei de sine, 
posibilitatea afirmării în grup. Dezvoltă o imagine de sine pozitivă, crește încrederea în forțele proprii, 
stimulează motivația învățării. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂȚII COPIILOR 

Prof. Amza Oana 

Grădinița cu P.P. Nr. 3 

Drobeta Turnu Severin 

Argument 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe achiziţionarea 
de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, 
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.  
Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   bine 
stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   
neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  
Activităţiile extraşcolare 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.  
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. 
Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
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.   
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Copiii 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.  
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.  
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Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - 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 posibilităţilor   şi 
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
Activităţi extracurriculare: 
1. Serbările şi festivităţile
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 
Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   evenimentele   importante   din   viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 
festivă creată cu acest prilej.  
Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   de   succes,   sudează   colectivul, impulsionează 
în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, 
gustul pentru frumos.  
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.   
Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.   
Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 
integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 
De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi internaţionale. 
2. Concursurile şcolare
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în 
acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 
Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi 
acasă.  
Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună sursă de 
motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală.  
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate într-o 
maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în 
diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor 
cunoştinţele. 
3. Excursiile şi drumeţiile
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească   şi 
patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 
Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 
Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor 
întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. 
Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   pentru   calcularea   distanţelor,   duratei   de desfăşurare 
a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 
Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita 
muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru 
a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. 
Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii  
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 
O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces 
de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public 
opiniile.  
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Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, 
înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii 
din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.  
Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea unei 
evaluări temeinice. 
4. Vizitele
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice constituie 
un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în defăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   activitatea  unor  
personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toarte acestea 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a elevilor 
nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin intermediul 
mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte vocabularul,   să   îşi 
îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi comunicaţională de bază. 
5. Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ 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. 
Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 
6. Alte activităţi
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese ca 
pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste 
activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc.. 
Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de 
cadrele didactice în măsura în care : 
valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   
optimizarea procesului de învăţământ ; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.înv.primar: Ana Apetrei 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAIL ANDREI”BUHUȘI –BACĂU 

,,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 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 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. 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, 
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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţi. 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL: 
APRIL FOOL’S DAY/ ZIUA PĂCĂLELILOR 

Autor: Apostolie Ana Maria 
Profesie: Profesor de limba și literatura română și limba engleză 

Instituție: Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu 

Summary: Everyone knows that pranks have a dedicated day, in which we celebrate the good humor all 
over the world, but not everyone knows when or why this day was adopted globally, without it being a 
holiday (as it is International Mother’s Day). It’s not only about the good-natured pranks that we play on 
each other, but it’s about good fun. We tried to find a story that covers the last part: finding a practical 
joke to play on the other students. 

Argument: Prin acest proiect intenționez să dezvolt capacități de comunicare și de interrelaționare în 
limba română și în limba engleză a elevilor de clasa a XI-a C. Astfel, ei înțeleg faptul că toți au o viziune 
diferită față de cea a colegilor cu privire la glumele amuzante, plăcute, care nu îi deranjează pe colegii lor. 
La fel de important în dezvoltarea lor ulterioară și pregătirea pentru a deveni cetățeni activi și implicați ai 
societății în care trăiesc este și modelul după care văd ei lumea și ce pot scoate mai bun din ea prin umor, 
amuzament și glume bune, care să nu îi deranjeze pe cei vizați. În același timp se consolidează relațiile de 
prietenie, de respect și de lucru în echipă, în bună înțelegere. 

Scopul proiectului: Scopul acestei activități l-a constituit crearea unor momente de bucurie și încercarea 
de a învăța prin umor și amuzament, pe grupe, printr-un dialog coerent și corect din punct de vedere 
gramatical în limba engleză. De asemenea, activitatea are drept scop îmbunătățirea cunoștințelor despre 
obiceiurile românești de Ziua păcălelilor, dar și corelarea acestora cu informații din cultura americană și 
britanică, pentru o mai bună înțelegere a sărbătorii. Astfel, informațiile dobândite pe parcursul anilor 
școlari anteriori, dar și din experiențele exterioare școlii despre sărbătoare vor fi completate de viziunea 
mondială asupra acesteia, folosind elemente de cultură globală, ce vor fi utile și la următoarele ore de 
limbă engleză. 

Obiectivele proiectului:  
Dezvoltarea competențelor de exprimare și a creativității artistice; 
Cultivarea interesului pentru ceea ce se întâmplă în lume în zilele noastre; 
Consolidarea spiritului de echipă. 
Grup ţintă: Clasa a XI-a C. 
Resurse: a.   Umane: Un profesor coordonator și 30 de elevi; 
Materiale:  
Filmulețe virale ale profesorilor care le joacă o festă elevilor. 
Fișe de prezentare a zilei: istoricul zilei, semnificația zilei, adoptarea la nivel mondial neoficial. 
Temporale: 1 oră: 1 aprilie 2019. 
Categoria: Cultură generală. 
Tipul activitații: Activitate culturală. 
Parteneri implicaţi: elevii. 
Programul activității:  
Activități de reading: elevii citesc despre și înțeleg semnificația April Fool’s Day. Folosirea limbii 
engleze și a noțiunilor învățate pentru înțelegerea poveștilor despre istoricul, obiceiurile din Franța, 
Statele Unite ale Americii sau Roma. 
Activități de socializare a elevilor: prezentarea textelor în fața colegilor. 
Pe grupe, ei vor decide care sunt cele mai bune exemple de farse: stabilirea, în urma parcurgerii și 
traducerii poveștilor, pe baza activităților de la clasă. 
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Descrierea activităţii: April Fool’s Day sau Ziua păcălelilor este sărbătorită la nivel mondial, neoficial, 
din vremea lui Chaucer, care în The Canterbury Tales, apărută în 1392, ne spune o poveste despre o farsă. 
De asemenea, se consideră că ar fi fost inițial Hilaria Festivals, care se sărbătorea în timpul Vernal 
Equinox, la Roma. Activitatea le propune elevilor să aleagă, dintre fișele/ farsele din limba engleză, cele 
care sunt cele mai bune exemple de farse. 

Rezultate aşteptate:  -     Atingerea obiectivelor propuse; 
Deprinderea activităților creative și artistice. 
Dezvoltarea capacității de a a-și exprima opiniile justificat. 
Modalităţi de evaluare a activităţii: La nivelul clasei, elevii se vor evalua reciproc pentru a determina care 
este cea mai inspirată farsă. 
Rezultate înregistrate: Acest tip de activitate a fost gândit pentru a sărbători April Fool’s Day, dar și 
pentru a le da șansa să se exprime liber, pe o temă apropiată lor și înțeleasă de către fiecare. În acest fel, 
au rezultat 3 farse care i-a impresionat pe toți cei implicați. Interesul lor a fost vădit și ei au fost mulțumiți 
de roadele eforturilor lor. Atmosfera a fost vioaie, fiecare elev din fiecare grupă fiind captat de povestea 
primită, pe care încercau să o „vândă” cât mai bine colegilor, pentru a fi aleasă în top 3. Entuziasmul lor 
la vederea/ ascultarea farselor a fost molipsitor. 
Sugestii, recomandări: Se recomandă pe viitor să se mai organizeze astfel de activități extrașcolare care să 
întărească coeziunea și colaborarea în cadrul grupului, dar și încrederea în forțele proprii. 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII SĂ ȘTII MAI MULTE, 
SĂ FII MAI BUN, ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Anamaria - Laura Bâzu, 

Școala Gimnazială Ștefan Micle, Feleacu 

Activitățile extracurriculare, în general, au un rol important în educația elevilor, cu atât mai mult 
cu cât implicarea părinților este constantă și calitativă. Activitățile școlare din cadrul săptămânii Să știi 
mai multe, să fii mai bun au aceeași însemnătate și același scop cu activitățile extracurriculare de pe 
parcursul întregului an școlar.  

Prin prezentele însemnări ne-am gândit să contribuim cu idei de activități care pot fi desfășurate 
cu ușurință în cadrul acestei săptămâni. 

Prin urmare, ora de educație juridică poate fi una pozitivă din mai multe puncte de vedere; o 
activitate cu asemenea temă îmbunătățește viziunea tinerilor asupra abordării situațiilor conflictuale sau 
nu care pot apărea în viața de zi cu zi, educă sub o altă formă deoarece prezintă copiilor consecințele 
faptelor sale și cum acestea sunt sancționate legal precum și efectele juridice ale unor astfel de fapte. 

O oră de teatru, în care elevii contribuie chiar cu crearea de texte amuzante, dezvoltă atât 
imaginația acestora și spiritul creativ, cât și colaborarea și interacțiunea directă a copiilor prin punerea în 
scenă a micilor acte de creație proprii. Astfel de activități întrețin buna dispoziție și entuziasmul micilor 
artiști. 

Colaborarea cu diferitele asociații, fundații sau organizații non-guvernamentale (cu proiecte 
aprobate la nivel național) poate fi un factor benefic atât pentru elevi cât și pentru profesori. Cei dintâi 
sunt sprijiniți în procesul educațional din punct de vedere informațional, iar cei din urmă cu materialele 
necesare puse la dispoziție și cu organizarea acestora. Un bun exemplu poate fi acordul de parteneriat cu 
Asociația eLiberare, asociație care luptă alături de  Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
(ANITP) și care pune la dispoziție toate materialele necesare pentru desfășurarea unei activități reușite în 
cadrul Săptămânii Altfel, activitate care informează și care formează către o abordare corectă de viitor a 
tinerilor, ferindu-i de pericolele la care societate îi poate expune. 

Tipurile de activități sunt nenumărate, toate având o contribuție pozitivă, toate acestea putând fi 
distractive și la sfârșitul unei zile scopul se atinge cu siguranță, toată lumea beneficiind de multitudinea de 
aspecte utile. 

152



THE IMPORTANCE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Prof. Ana-Monica Cojocărescu 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuși, Bacău 

Extracurricular activities refer to those activities undertaken outside the school environment, outside the 
educational institution, with the participation of the class, of several classes of pupils or of several 
educational institutions. In each school, the same curriculum is followed, meaning that it is the daily 
routine of courses that has the purpose of a public examination, ie national tests, baccalaureate. In 
nowadays society where everything is about competition and who is the best, students learn a lot to get 
good results and pass exams and competitions. This is their goal. However, if we think of forming the 
personality of adolescents, those who will actively participate in the fulfillment of the requirements of the 
present society, a simple question arises in our minds: Beyond passing more or less important exams, why 
do we prepare these youngsters? Or, better said, for what? We can give many examples of young people 
who, although they have a level of professional training above the average, feel confused when they have 
to express themselves freely in front of an audience, be it only made up of colleagues. What about those 
young people who in the future will be required to take jobs, to participate in interviews for employment? 
On the other hand, we can recall students with a high interest in learning, but who are not at all interested 
in outdoor activities, are therefore physically inactive. A colleague has just told us how out of an elite 
class, where all the students are with extraordinary results, only one was accepted at a prestigious 
university in the United States, and that's because he was the only one who practiced sports during high 
school. Or we can talk about young people who do not excel at learning, for various reasons, and still they 
need to be involved in the educational process. It's not all about learnig. In addition to the study, young 
people must also be aware of the outside world and what is happening around them. In other words, the 
development of young people has to be done on two levels: intellectually and physically, beyond the 
boundaries more or less imposed by a rigid curriculum.  
Education is mandatory, but fortunately, no institution can force someone to choose or not to participate 
in a particular type of training. And yet, school is an essential element of any community through the 
human resources it has, through what it offers, but also through the learning spaces available. A 
responsible school is the guarantor of the permanent development of the community. School can not 
function well without community support, it is a resource, providing its services to other community 
members in addition to the young scholars and thus contributing to the development of the community in 
other ways than through formal education. This is where the after classes activities take place, which are 
very useful for most students, even more so that there are some of them who do not find in the family the 
help needed to overcome certain difficulties. And in today's society, where the traditional family it's just a 
beautiful story, extracurricular activities are welcome because they can help young people channel their 
energy and interest in truly constructive areas that can guide them towards a better path in life. If at home 
his mentor is lacking, the person who guides him, the young man will look for one outside the family - in 
the happiest case -, and it would be best to find him in a responsible adult, a teacher, a guide. 
Extracurricular activities are responsible for the student, and this responsibility prepares him for the 
future. Involvement in extracurricular activities helps him meet new people with different experiences or 
perhaps with the same experiences, helps him make friends, socialize, open up and find solutions for 
some experiences that could not be found in other circumstances. Adolescents who have difficulty 
communicating with their peers can be easily helped through such activities. There are many activities, 
debate contests in Romanian or even foreign languages. 
Such activities are important. Young people feel the need to be involved in different activities, especially 
as we live in a world dominated by the media, referring here to television, computer and internet, which 
only contribute to the transformation of young people into persons unable to control themselves 
behaviorally, emotionally. Then, if we want to help them, we, the educational institutions, have to come 
up with alternatives, but not only at the scriptural level. It is our duty, as trainers, to help them as much as 
we can, of course. 
Extracurricular activities are varied, activities can be carried out in any field, branch of education, so that 
young people can be involved, depending on the interests of each of them. It is not necessary for students 
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to excel in these activities, as long as the finality of assimilating useful skills is achieved. Regardless of 
the number of schools or the level graduated by his/ her son/ daughter, a parent will always be interested 
in the future that this school puts forward. The parent will always be interested in the skills acquired over 
the years of study. Eventually, the marks are irrelevant, instead, the ability of young people to live their 
lives will always be primordial. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul de învățământ 

Propunător educatoare Baciu Anca Maria 

    Educaţia este, în esenţa sa, o acţiune umană şi socială de transformare şi modelare a naturii umane, 
acţiune ce se desfăşoară în direcţia facilitării şi impulsionării evoluţiei individului spre stadiul de 
personalitate formată, autonomă, responsabilă, conformă cu valorile promovate la un anumit moment în 
societate. 
   Trăsăturile caracteristice ale educaţiei ca fenomen sunt, în opinia noastră, specificitatea umană, 
intersubiectivitatea, procesualitatea şi nu în ultimul rând, sensul finalist. 
     Educația se realizează pe trei paliere: educația formală, educația nonformală și educația informală, noi 
ne oprim însă asupra educației nonformale pe care o s-o numim și educație realizată prin activități 
extrașcolare, deoarece aceasta are rolul de a scoate elevii din rutina școlară zilnică și ai introduce într-o 
învățare bazată pe colaborare, observare directă și permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea 
cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale etc. datorită 
caracterului său mai puţin formalizat, prezintă avantajul unui spaţiu instructiv-educativ mult mai flexibil 
decât strict şcolar oferind astfel individului o mai mare libertate de acţiune, permiţând celor care se 
instruiesc atât o mai bună selectare a informaţiilor şi cunoştinţelor cât şi o anumită personalizare a 
modului de valorificare efectivă a acestora. 
     Deşi are un caracter planificat şi finalist, se realizează prin intermediul unor multiple activităţi de 
educaţie şi instruire extraşcolare, acţiunile situate în acest context caracterizându-se printr-o mai mare 
varietate şi flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de pliere pe interesele şi abilităţile şi opţiunile şi 
aspiraţiile particulare ale elevilor. 
Activitățile extrașcolare includ în structura lor două tipuri principale de activităţi:  
 activităţi paraşcolare (activităţi de perfecţionare, de reciclare etc.); 
  activităţi perişcolare (vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme); 
  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. 
          Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
   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. 
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 Iată un exemplu de planificare semestriala a activităților extrașcolare: 

ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE 

SEMESTRUL 1 

LUNILE ACTIVITĂŢI 
PROGRAMATE 
-tipul activităţii 

TEMA 
ACTIVITĂŢII 

CINE RĂSPUNDE 

Septembrie Teatru de păpuşi „Scufiţa Roşie” Educatoarele  
Actorii de la teatru 

Octombrie  Mini spectacol de 
cântece de toamnă 
Petrecere  

„Carnavalul toamnei” Educatoarele 
Părintele 

Noiembrie Vizită la Moara de 
vânt 

„Micii excursionişti” Educatoarele 
Comitetul de părinţi 

Decembrie  Serbare de Crăciun „Magia sărbătorilor 
de iarnă” 

Educatoarele 
Comitetul de părinţi 

Bibliografie: suport curs Teoria educației  
Bibliografie recomandată: 
 C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 
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ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ DEDICATĂ CENTENARULUI 

Autor: prof. Ancaş Teodora Paula 

Şcoala Gimnazială Chisindia 

Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o 
personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 

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. 
În opinia mea, activităţiile extraşcolare  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. 
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. 
De-a lungul anilor ,activităţile extraşcolare au luat forme variate, toate având ca scop învăţarea 
nonformală şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber.Prin aceste activităţi, care cuprind domenii şi arii 
foarte mari, elevii îşi pot dezvolta anumite competenţe şi abilitaţi necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. 
În toamna anului trecut am organizat o activitate extraşcolara, împreuna cu alţi colegi de la şcoala noastră, 
intitulată “Să ne cunoaştem istoria – 100 de ani de la Marea Unire„ . Rolul acestei activităţi a fost acela de 
a dezvolta orizontul cultural şi spiritual al elevilor , dar şi de a conştientiza importanţa Marii Uniri. 
Activitatea noastră a fost împărţită în doua teme : informarea şi realizarea unor planşe legate de 
principalele personalităţi ralizatoare ale Marii Uniri şi efectuarea unei excursii în capitala Marii Uniri : 
oraşul Alba Iulia. 
Elevii au participat cu mare plăcere la ambele activităţi, fiind interesaţi să afle cat mai multe informaţii 
despre contextul istoric şi despre personalităţile care au dus la realizarea acestui important eveniment din 
istoria acestei ţari.  
Informaţiile legate de contextul istoric şi de principalele personalităţi implicate la înfăptuirea Marii Uniri 
le– au fost oferite elevilor de către domnul director prof. Sulincean Manuel, profesor de istorie, iar în 
urma acestora au avut loc mai multe discuţii, dezbateri, dar şi realizarea unor planşe cu această temă. 

Fiind o şcoală mai mică în excursia de la Alba Iulia au putut participa elevi din toate clasele de gimnaziu. 
Aici au putut corela informaţiile primite la şcoală cu datele din teren. 
Elevii au fost încântaţi mai ales de cetate si de busturile marilor personalităţi. Au avut şansa de a face 
turul cetătii cu trenuleţul, de a face poze cu garda cetaţii dar şi de a vizita catedrala şi alte obiective 
turistice din cetate.  
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În urma acestei activităţi am observat că elevii noştri au purut asimila mult mai uşor unele informaţii mai 
ales după ce au şi văzut aceste obiective turistice.Sperăm că prin intermediul acestei activităţi cei care au 
participat să fi înţeles inportanţa acestui mare eveniment istoric din viaţa noastră a românilor. 
Astfel 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.  

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 PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007.
4. Stoica Marin – Pedagogie şi psihologie , Editura Gheorghe Alexandru, 2002
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ŞCOALA  ALTFEL – cu bune, cu ... mai puţin bune 

Prof. Daniela Anderco 

Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc”, Satu Mare 

De câţiva ani încoace se implementează în învăţământul românesc un nou concept, ca să-i spunem 

aşa, numit Şcoala altfel. A pornit sub denumirea Să ştii mai multe, să fii mai bun! semn că se dorea, ab 

initio, ceva diferit de restul sistemului de predare – învăţare obişnuit. 

 Ce presupune de fapt acest program? El aduce în prim–plan un alt fel de program decât cel obişnuit, sau 

aşa ar trebui. Din păcate, în multe şcoli, mai ales din lipsa banilor – acest program îi are ca sponsori pe 

părinţi , ceea ce reprezintă un mare minus în cadrul acestui proiect– orarul copiilor rămâne cam acelaşi, 

doar că nu fac orele propriu-zise, ci se joacă sau derulează diverse activităţi tot acolo, în sălile lor de 

clasă. Aceste activităţi trebuie să aibă un caracter  nonformal şi să implice, deopotrivă, dascălii şi elevii în 

derularea lor. Ele trebuie să fie interesante şi să le valorizeze talentele, preocupările lor extraşcolare, dar şi 

competenţele în domenii cât mai variate. Şi astfel, multe unităţi de învăţământ îşi organizează activităţile 

pe zile tematice, de tipul: luni – activităţi sportive, marţi – ateliere gastronomice etc. Mulţi elevi sunt 

încântaţi, alţii sunt plictisiţi. Unii sunt entuziasmaţi şi abia aşteaptă această săptămână, pentru alţii e prilej 

pentru...o scurtă vacanţă. E tare greu să încerci să îi împaci pe toţi, să îi atragi pe toţi într-o altfel de şcoală 

chiar şi pentru o săptămână! Se preferă clar excursiile, dar ele au nevoie de mai mult ajutor (financiar, în 

mod special) de la părinţi. Şi aşa ajungem la un alt aspect esenţial al acestor activităţi extraşcolare, nu 

doar din această săptămână: implicarea părinţilor, pe cât posibil. Se observă că, la clasele mici, aceştia iau 

parte într-un număr destul de mare la aceste activităţi, însă, pe măsură ce copiii lor cresc, îi lasă mai mult 

în grija dascălilor lor. Aceştia trebuie să se străduiască să aducă cât mai multe zâmbete pe feţele lor. 

Şi totuşi activităţile extraşcolare trebuie să facă parte din vieţile tuturor celor implicaţi în actul 

educaţional: elevi, dascăli, părinţi, comunitate. Ele au scopul de a delecta, de a da ocazia tuturor să-şi 

demonstreze anumite calităţi, de a crea noi prietenii prin diferite parteneriate şi proiecte şcolare, de a 

contura personalităţi, iar lista poate continua.   
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE – PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE 
PROFESORI ŞI ELEVI 

Prof. Andraş Victoria 

Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa, 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 

Activităţile extraşcolare acoperă o sferă largă de activităţi de tipul excursii, tabere, plimbări şi sunt 
apreciate atât de către copii, cât şi de către profesori, pentru că „valorifică şi dezvoltă interesele şi 
aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al acestora; formele de 
organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii îşi pot manifesta în voie spiritul de 
iniţiativă; participarea este liber consimţită, necondiţionată; au un efect pozitiv pentru munca în grup; sunt 
caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor şi, în special, 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor”.  

Activităţile extraşcolare 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 de voie bună şi optimism, cu  însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Activităţile extracurriculare au un larg potenţial. Succesul este garantat dacă 
ne bazăm pe imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor şi îi lăsăm pe ei să ne conducă spre 
acţiuni frumoase şi instructive, din care să avem cu toţii ceva de învăţat, atât elevi, cât şi profesori.  

Dacă profesorul însuşi e creativ, şi elevii pot fi stimulaţi mai uşor şi, de asemenea, îndrumaţi să fie 
independenţi, toleranţi faţă de idei noi, faţă de alţii, să găsească soluţii la problemele ce pot apărea. 
„Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar şi oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi cei mai 
accesibili sufletelor acestora”. 

Activităţile ca: excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole îl învaţă pe copil să 
manifeste un anumit comportament, să aibă o ţinută adecvată situaţiei, îi declanşează anumite sentimente. 
O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 
mod direct copilul prin personalitatea sa faţă de cele care se referă la produsul realizat de acesta.  

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. 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.  

„Activitatea educativă extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi promovează respectarea drepturilor 
omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, realizând o simbioză 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 practice sau în jocurile de creaţie. 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.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, îl reconfortează, îi oferă experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. „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 elevului. Acestea au un 
caracter educativ prin dezvoltarea artistică a elevului precum şi prin atmosfera festivă care apare cu acest 
prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata binemeritată şi 
binevenită pentru efortul depus, şi au şi un rol de motivare a copiilor.  
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Concursurile şcolare sunt o modalitate extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare, realizând şi o orientare profesională a elevilor datorită posibilităţilor diverse pe care le 
prezintă. „Cangurul” sau olimpiadele şcolare pot creşte motivaţia elevilor, determinându-i să studieze în 
profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală. „Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate de 
către cadrele didactice în clasă, într-o atmosferă plăcută, deoarece ele stimulează spiritul de iniţiativă, îi 
oferă copilului ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi astfel 
acesta asimilează mult mai uşor toate cunoştinţele”.  

Bibliografie: 
Ionescu, 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., Şcoala la răscruce.  Schimbare şi continuitate în curriculumul 

învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  ÎN DEZVOLTAREA  
PERSONALITĂȚII  ELEVULUI ȘI ÎN DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 

Profesor  ANDRECA  IOANA 

Colegiul  Național „Traian” 

Drobeta - Turnu Severin 

         Educaţia şcolară este completată şi continuată de educaţia extracurriculară (realizată dincolo de 
procesul de învăţământ).Ea îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor noştri.       
        Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară, 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.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. 

                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.  
    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. 

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. 

             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 înstarea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentelelegate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă aleştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale munciilor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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            Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile 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 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 luicetăţenească 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. 
           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 complementare concretizate în participarea la 
dezbateri , proiecte educaționale , acțiuni de voluntariat, concursuri imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente, formează anumite atitudini. 
          În concluzie , 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. 

BIBLIOGRAFIE: 
Deac E.A. ,Marcu V.,Ortan F. – „Managementul activităților extracurriculare”, Editura Universității 
Oradea, Oradea, 2003. 
Ionescu M.,Chiș V. – „Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și 
autoinstruire”,Editura Presa Universitară ,Cluj- Napoca ,2001. 
Țîru C. Maria-„ Pedagogia activităților extracurriculare”, Suport de curs, Cluj-Napoca,2007. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 

Prof. Înv. Preșcolar : Piperea Andreea Iulia 

Grădinița cu Program Prelungit nr 1. Sighișoara, județul Mureș 

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

Învăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice potenţialul 
creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să 
aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 
Grădiniţa, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri specifice 
copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile.Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor 
educative în grădiniță. Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul 
de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a 
grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o 
contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le 
orizontul artistic.Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţă au un conţinut flexibil şi variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale 
activităţii extraşcolare se face în baza liberei alegeri. Excursiile şi vizitele organizate în grădiniță au 
caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a copiilor. Toate vizitele realizate în timp au 
ca scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de 
recreere şi destindere. Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific.În cadrul activităţilor organizate în 
mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii din grădiniţa noastră dobândesc o mare cantitate de informaţii 
despre munca omului, îşi formează reprezentări despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi 
animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei, despre 
trecutul istoric al poporului român. Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte 
susurul unui izvor, să observe viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 
În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare contact cu 
mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri şi caracteristici 
ale acestora. Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o bogăţie de 
idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. Prin organizarea serbărilor se dezvoltă 
copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât 
pentru copii cât şi pentru părinţi. În grădiniţa s-a observat că în viaţa micului preşcolar serbarea are o 
influenţă mare asupra dezvoltării sferei sale emotionale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi 
cu o fantezie bogată şi tind să se afirme. Ei sunt impresionabili, iar impresiile obţinute îi insotesc în viaţa 
de mai departe, rămânând nişte tablouri vii întipărite în memorie. 
          Se pot desfăşura serbări cu diferite ocazii: 8 Martie, 1 Iunie, Crăciunul, Paştele, Sfântul Nicolae, 9 
Martie – Ziua Europei, Adio grădiniţă, Toamna aurie, Sarbatoarea ghiocelului. Toate educatoarele 
participă la astfel de acţiuni fie că sunt titulare, fie că sunt suplinitoare. 
Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată 
a artei în grădiniţă. Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru 
cei mici.  
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Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să deseneze diferite 
aspecte,etc. Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 
cuprinde interpretarea, recitarea,aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice. 
În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care se desfășoară în grădiniţă, copilul a venit în contact 
cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat şi necunoscut pentru el. 
Specificul cultural, valorile promovate în acest mediu a trebuit avut în vedere în structura activităţilor. A 
fost necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, 
remedierea unor aspecte negative. Prin urmare, 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, preşcolarii participă într-o atmosferă 
de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ASUPRA ELEVILOR 

Prof.Andrei Camelia Florentina,  

Șc.Gim.,,Anton Pann,, 

 Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a 
învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare 
activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul 
pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. Am constatat că  aceste activităţi au 
îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă 
a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, 
modelează sau au de alcătuit scurte texte . Serbările școlare marchează evenimente importante din viața 
școlarilor. Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare 
instalată cu acest prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și 
la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. Consider că în orice şcoală cadrele didactice
trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea 
elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între 
activităţile şcolare şi cele extracurriculare. În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

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.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Educator: Andrei Carolina 

Grădinița „Primii Pași” Timișoara 

Grupa mică 

Activitățile extrașcolare reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, 
artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru preșcolari. Acestea vin în completarea educației 
curriculare ajutând la o dezvoltare plenară multilaterală a copiilor.  
Mileniul pe care îl traversăm este unul marcat de revoluția tehnologică ce are un impact neașteptat asupra 
oamenilor, în general și al copiilor în special. Adulții nu pot gestiona echilibrat „boom”-ul informațional 
iar copiii nu pot procesa informația datorită vitezei cu care aceasta se schimbă.  
În această dinamică, activitățile extrașcolare vin ca un necesar în procesul instructiv-educativ. Prin 
flexibilitatea lor, activitățile extrașcolare permit copiilor să își manifeste înclinațiile native, manifestarea 
creativității și a imaginației (prin muzică, desen, interpretarea unor roluri, pictură, dans, activități 
matematice și logice distractive).  
În grădinița noastră, copiii au participat la activități artistice teatrale în cadrul spectacolelor și a serbărilor 
organizate cu ocazii diferite cum ar fi: Ziua Mamei, 1 iunie, Ziua Multumirii, Sărbătoare Crăciunului. În 
cadrul acestor activități ei își depășesc unele inhibiții, timidități își manifestă neîngrădit (sau își 
descoperă) talentul creativ actoricesc, muzical, orator, bucurându-se de atenția și aplauzele publicului. 
În cadrul proiectului „Cutia de pantofi cu daruri” copiii au participat la activități umanitare în care au fost 
sensibilizați față de nevoile copiilor nevoiași, fiind încrajați să pregătească o cutie cu lucruri de uz 
personal noi sau în stare bună, cu jucării (donate din jucăriile proprii) sau hăinuțe în stare bună. Aceste 
cutii au fost ulterior donate familiilor nevoiașe.  
Participarea la jocuri, concursuri și activităti sportive îi ajută pe copii să desopere atât plăcerea și bucuria 
mișcării în aer liber împreună cu colegii (prietenii) lor, dar și să dezvolte spiritul de echipă, atenția, 
motricitatea și coordonarea mișcărilor. Copiii din grădinița noastră participă la ore de judo, balet, 
concursuri ocazionale ca „Ziua pe roți la grădinița Primii Pași”.  
Prin participarea la diferite campanii, copii conștientizează importanța protejării mediului prin recciclarea 
anumitor obiecte (campania „Baterel”), importanța dezvoltării personale („Ziua modială a cititului”), 
importanța implicării în societate prin susținerea diferitelor proiecte cu impact („Timotion”), dezvoltă 
empatie și acceptare a copiilor cu nevoi speciale („Ziua Sindromului Down„ și „Ziua Constientizării 
Autismului”).  
Consider că în orice grădiniță cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea preșcolarilor. De aceea, în acest an şcolar am încercat  să 
realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 
Activitățile extrașcolare ca și cele curriculare au ca scop pregătirea viitorilor adulți care să formeze o 
societate capabilă să se adapteze și să se dezvolte înr-un trend al schimbării iminente, fiind conștienți că 
lumea nu este numai despre „astăzi” și „acum” ci este despre „mâine” și viitorul pe care îl vom avea așa 
cum îl vom clădi.  
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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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL          
EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUDEȘTI 

PROF. ÎNV.  PREȘC. ANDREI GEORGETA 

Activitățile   extrașcolare   își  au   rolul  și  locul   bine  stabilit  în   formarea  
personalității copiilor noștri. Educația  prin activitățile extrașcolare  urmarește identificarea și cultivarea 
unor  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. Activităţile  extraşcolare se desfăşoară 
 într-un cadru informal, ce permite și  copiilor  timizi sau cu dificultăți de exprimare  în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi crească  potenţialul intelectual. 

 Exemple de activități extrașcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente,  locuri istorice, case memoriale  – constituie un 

mijloc de a  preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele  oferă  copiilor   
prilejul de  a observa obiectele  şi  fenomenele  în starea  lor  naturală,  procesul  de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale,  relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare. Vizionarea  emisiunilor muzicale,  de  teatru  de  copii, distractive sau 
sportive - stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
                 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 este  importantă pentru  că reprezintă  o sursă  inepuizabilă  
de  impresii  puternice.  Astfel  de  activităţi sunt de o reală importanţă  într-o  lume  dominată  de  mass-
media şi  ne  referim  la televizor, calculator și 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. Plimbările, excursiile  și  taberele școlare -  contribuie  la 
îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre locurile și frumusețile   țării, la educarea dragostei, respectului 
pentru  frumosul din natură,  artă,  cultură.  Prin  excursii, copiii  pot  cunoaște  realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul 
naturii, copiii își pot forma sentimentul  de respect și dragoste față de  natură, față  de om si realizările 
sale. 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 ofera destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. În urma 
plimbărilor și  a excursiilor  în  natură, copiii  pot  reda  cu  mai  multă creativitate  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 legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Serbările și festivitățile reprezintă 
 evenimentele importante din viața copilului.  Aceste  activități  constă  în  dezvoltarea  artistică  a  
copilului,  în  atmosfera  sărbătorească instalată  cu  acest  prilej, le  oferă  răsplata  primită după muncă, 
și au  rol de motivare. Concursurile școlare sunt o  metodă  extrașcolară care  poate  stârni interesul 
copilului  pentru  diferite  activității,  pot oferi cea mai bună sursă de motivație pentru că determină copiii 
să studieze în profunzime și prin urmare să scoată rezultate mai bune la școală.   
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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  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  . 
          Activitățile extrașcolare  sunt apreciate atât de către copii, cât si de părinți și cadre didactice în  
măsura în care :  

 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor pentru un anumit domeniu;
 organizează într-un mod placut și relaxant timpul liber al copiilor și contribuie la optimizarea

procesului de învățamânt ;
 formele de organizare trebuie să fie  cât  mai ingenioase și  cu caracter recreativ ;
 copiii își pot  manifesta în voie spiritul de inițiativă;
 participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o

activitate susținută;
 au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în  grup;
 creeaza un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

            Activităţiile extrașcolare  contribuie la completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea  plăcută a timpului lor liber. Pentru că au  
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism.  

 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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SĂPTĂMÂNA  EDUCAŢIEI  GLOBALE 
TEMA: “ PACEA ŞI NONVIOLENŢA PENTRU COPIII DIN ÎNTRAGA LUME/ 

15- 19 NOIEMBRIE, 2010 

Prof. Andrei Mihaela- Iuliana,  

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”,  

com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 

Argument:  
Educaţia globală defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea  
vederea  asigurării condiţiilor instaurarea a lumi durabile şi 
 sigure pe baza analizării problemelor sociale şi economice, a diversitatăţii culturale şi a strategiilor de 
instituire a păcii. 
     Obiectivele majore ale educaţiei globale urmăresc:  
Înţelegerea de către studenţi a proceselor complexe care determină vilenţa, conflictele la nivel individual, 
 de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi implicarea în eliminarea şi 
prevenirea lor;  
Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi, 
Formarea comportamentului proactiv bazat respectarea drepturilor omului,  
Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăaţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru a 
lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă  şi identificării soluţiilor 
potrivite capabile de aplicabilitate. 
Scopul proiectului : Formarea de abilităţi şi instrumente pentru promovarea şi păstrarea păcii locale şi 
globale drept un ideal realizabil 
Obiective: Obiectivele educaţiei globale – componenta pacea, vizează în egală măsură cunoştinţele, 
achiziţia de atitudini, clarificarea valorilor şi demersul practic. 
Obiective specifice: 
- Îmbogăţirea  cunoştintelor specifice educaţiei globale - componenta pacea; 
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor  prin organizarea unor activităţi -
concursului de creatie artistica (plastica si literara); 
- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale cadrelor didactice prin organizarea unor activităţi 
concrete ( investigarea păcii atât ca stare, cât şi ca proces; studii de caz: persoane, instituţii, organizaţii 
care militează pentru promovarea şi instaurarea păcii) 
- Dezvoltarea spiritului de iniţiativă atât la elevi  cât şi la cadrele didactice ; 
- Stabilirea relaţiilor de prietenie şi colaborare între elevii din diferite clase. 
Grup ţintă 
Elevii claselor I-VIII 
Consiliul Şcolar al Elevilor 
Învăţătorii şi diriginţii 
Comitetele de Părinţi 
Monitorizarea -  se va face pe tot parcursul desfăşurării proiectului.  
Modalităţi de evaluare:  
- observarea sistematică 
 - portofolii; 
 - expoziţii; 
- chestionere aplicate  

8. Disiminare
- Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice / cercurilor;  
- Realizarea unei prezentări PPS – popularizarea pe  Didactic.ro; 
- Articole în Revista  şcolii, “Şcoala din inima satului ” 
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9. Programul activităţilor- „Săptămâna Educaţiei globale” ( Tema: “ Pacea şi nonviolenţa pentru copiii
din întraga lume” 

N
r 
cr
t. 

Denumire
a 
activității 

Respons
abili 

Parteneri
/ 
Colabor
atori 

Exemple de acțiuni 
practice 

Terme
n 

Resur
se 
umane 

Indicatori de 
evaluare 

1 „Copiii 
lumii 
doresc 
pacea” 

Inv. 
Popa 
Liliana 
Inv. 
Palosanu  
Liliana 

Învăţător
i,   

Diriginţi   

Desene pe asfalt 
Realizarea unor afise, 
eseuri, desene , colaje 
Amenajarea unui 
panou 

15 11 Elevii 
clasel
or 
I-IV 

Panoul 
realizat 
Numărul de 
elevi 
implicați 

2 „ O carte 
pentru 
şcoala 
mea” 

Prof. 
Ghiurca 
Ana 
Înv. 
Ramaşca
nu Laura 

Învăţător
i,   

Diriginţi   
Bibliote
carul 

Donaţii de carte, 
amenajarea unei 
minibiblioteci  
provizorii 
Expoziție de carte: „ 
Aventuri în lumea 
cǎrţilor”/ „ Copilăria 
în operele scriitorilor” 

16 11 Elevii 
clasel
or 
 V-
VIII 

Numărul 
elevilor care 
contribuie la 
amanajarea 
expozitiei 

3. „Exprimar
ea prin
muzicǎ”
-Ziua
Internatio
nala
 a 
Toleranței 

Prof.  
Victorița  
Botezatu 
Educ. 
Maria 
Budău 

Parohia  
Catolică 
Asociați
a 
Maghiar
ilor 
Ceangăi 

Audiţii muzicale 
Invăţarea unor căntece 
în limba română, 
maghiară 

16 11 Elevii 

clasel
or 
 I-VIII 

Numarul de 
participanți 

4. „Pace şi
nonviolenţ
ǎ pentru
toti copiii
lumii”

Inv. 
Sandulac
he  
Daniela 
Prof. 
Borş 
Oana 
Prof. 
Andrei 
Mihaela 

Învăţător
i,   

Diriginţi   
Consilie
r psiho- 
pedagog
ic 

Realizarea unor 
expoziţii de  
fotografii, de desene, 
de afişe , pliante 
(“ Copilăria, vis şi 
candoare”) 
Dezbateri, mape,  
panouri tematice 
Teme: ”Ziua 
Internaţională a 
drepturilor Copilului”, 
„ Pace şi prietenie”/ „ 
Război şi pace”/ „ 
Semne şi simboluri ale 
păcii”/ „ Premiul 
Nobel pentru pace”/ „ 
Tratate de pace 
renumite” 
Întreceri sportive 

17 11 Elevii 
clasel
or 
 I-VIII 

Numărul și 
calitatea 
materialelor 
Numărul de 
elevi 
implicați 
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5. „Ziua
Politeţii în
şcoală

Învăţător
i  
Diriginţi 

Consiliu
l Şcolar 
al 
Elevilor 

Confecţionarea  unor 
ecusoane cu mesajul ” 
Florii i se cere parfum, 
iar omului politeţe! 
Aplicarea unor 
chestionare/  
Interpretarea acestuia 
„Arborele 
conflictelor”.  
„Pacea, siguranţa zilei 
de mâine” 

18 11 Toţi 
elevii 

Atitudinile 
positive ale 
elevilor 

6. „ Mesaj
către toţi
copiii
lumii”
Ziua
Europeană
a limbilor
străine

Prof. 
Ţarălung
ă 
Georgian
a 

Bibliote
ca 

Exprimarea ideii de 
pace şi prietenie în 
limba engleză şi 
franceză( poezie, eseu)

1911 Elevii 
clasel
or III-
VIII 

Numărul 
elevilor 
implicaţi 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Profesor Învăţământ Primar Andrei Violeta 

Liceul Teologic Tg-Jiu, Județul Gorj 

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 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.  
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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 : 

* 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: 
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.învățăm.preșc. ANDREICOVICI ADRIANA 

Grădinița cu P.P.Nr.12- Sighetu M.,Maramureș 

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 plimbarilor 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. 

Ce abilități dezvoltă activitățile extrașcolare: 
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, 
carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului verde sau chiar flashmob-uri. 

Copiii pot fi fericiți la școală: 
Când vine vorba de activități extrașcolare, cadrele didactice au de „susținut“ o adevărată probă de 
creativitate. Exemple de activități extrașcolare: 
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. Ele oferă copiilor 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 copiii acumulează în cadrul 
activitățiilor. 
 Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștintelor copiilor despre frumusetile țării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaște 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și 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 
copiilor.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.  
Se ştie ca începand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
  In cadrul activităţilor organizate în 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 viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, copiii isi pot forma sentimente de respect și dragoste 
față de natură, față de om și realizîrile sale. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere 
a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activități.  
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Acestea le ofera destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoastere 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 componența cognitivă și cea comportamentală.  
  Serbările marcheaza evenimentele importante din viata preșcolarului. Din punct de vedere educativ 
importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a copilului precum și în atmosfera de 
sărbătoare instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
copiilor răsplata primită după muncă, si de asemenea au un rol de motivare, mai puțin seminificativ.  
 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 . 

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 PresaUniversitară 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   
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Andrescu Daniela Ionela 

Liceul Teoretic ,,Ion Ghica ” Răcari 

,,Baza oricarei formatii intelectuale, civice, morale, trebuie pusa in anii scolii primare.   “ 
     Stefan Augustin Doinas 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei si conţine majoritatea 
influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extracolare sau activităţi opţionale. Are un 
caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat for mativ. Acţiunile educative plasate în cadrul acestui 
tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întampinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare 
persoană. In 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 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. 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, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează 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 
in 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 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative 
să primeze, dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 
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Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei.     Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case 
memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele 
de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării 
reprezentărilor despre acestea. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

Bibliografie :  
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “
Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
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Rolul activităţilor şcolare în învăţământul primar 

Prof înv primar : Andronic Doina 

Activitățile extracolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceştia 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.

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. 
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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. 

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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de instruireşiautoinstruire, 
Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Activitate extrașcolară – predarea și preluarea ștafetei 

Prof. Anescu Ana-Valentina, Șc. Gimn. ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea gândirii, a aptitudinilor școlarilor și , nu 
numai, a abilităților de organizare a timpului liber. Fiind altceva decât la școală, elevii manifestă mai 
mult interes. Acestea cunosc mai multe forme de manifestare : concursuri, excursii, acte de voluntariat, 
vizite, drumeții sau parteneriate educaționale.Parteneriatul educational este unul din cuvintele cheie 
ale pedagogiei contemporane, un concept  și o atitudine în câmpul educației compatibilă problemelor 
educative.In cadrul proiectelor de parteneriat educational, elevul cunoaște diferite 
persoane,interacționează cu diferite influențe temperamentale și se pliază pe situațiile întâlnite. 
Activitatea extrașcolară generează relații de prietenie și ajutor reciproc, îi determină pe elevi să devină 
mai responsabili, dezvoltând o atitudine corectă față de cei din jur. 

Vă împărtășesc cu drag una dintre experiențele parteneriatului. În perioada anului școlar în 
curs am implicat elevii într-o activitate a proiectului Acum decid eu, care a constat în predarea și 
preluarea ștafetei.  

Primul pas a presupus întocmirea unei liste cu profesiile dorite de către elevi. La ora de 
consiliere și orientare elevii au întocmit liste cu meseriile pe care ar dori să le descopere. Au notat 
diverse precum : învățătoare, profesor de geografie/istorie/limba română, medic ginecolog, pilot enduro, 
astronaut, contabil, actor, jurnalist, polițist. 

Al doilea pas- nominalizarea mentorilor. Cu bunăvoința celor din jur, am reușit să întocmesc 
lista persoanelor calificate care să accepte a-și împărtăși meseria pentru o zi. Au fost experiențe 
frumoase pentru ei.  

Într-o zi s-a mers cu un grup de 10 elevi la sediul Poliției . Au învățat care sunt etapele unui 
caz, ce atitudine trebuie să aibă un polițist, ce materii trebuie să aprofundeze un elev pentru a-și îndeplini 
visul de a deveni polițist.  

In altă zi, cu un grup de 10 elevi, am mers la sediul unei redacții locale. Jurnalistul mentor le-
a prezentat pentru început evoluția presei, după care, practic, le-a arătat cum se concepe un articol, de la 
conținut până la așezarea în pagină și publicarea acestuia. Mentorul i-a provocat la realizarea unui 
articol. I-a grupat în 3 echipe și le-a dat ca sarcină de lucru întocmirea unui articol pentru publicare. In 
urma eforturilor depuse de către elevi, mentorul a ales cel mai bun articol. I-a ajutat să insereze o poză 
sugestivă pentru conținutul ales și le-a arătat elevilor care  sunt pașii publicării, direct pe site-ul redacției. 
Elevii au fost foarte încântați să vadă cum” Fortnite- jocul anului” câștigă multe vizualizări. 

De altfel, la Spitalul Județean, sub îndrumarea unui doctor de imagistică, elevii au cunoscut 
pașii realizării unei radiografii. Au experimentat pregătirea pentru radiografie, în funcție de localizarea 
fracturii.  

La teatru, o elevă a avut ocazia să pășească în lumea din culise. A participat la repetiții și a 
urcat pe scenă. 

Interacțiunea cu cei mici a fost, de asemenea , o curiozitate a elevilor. Au participat la 
grădiniță sau la școală. Au coordonat grupurile celor mici, au pus întrebări cadrelor didactice. 

 Cum nu am putut asigura legătura cu un pilot enduro, în limita posibilităților, am obținut 
permisiunea de a trimite un elev la sediul Nurvil. Pasionat de mașini, elevul a avut ocazia să schimbe 
piese și să asiste la montarea unor programe. 

In urma activităților, am aplicat feed-back. Elevii au apreciat că a fost o experiență unică de 
a-și lărgi universul cunoașterii. Și-au exprimat dorința de a repeta proiectul , având astfel ocazia să 
cunoască și alte meserii, chiar dacă nu le vor practica.  

Astfel, implicarea elevilor în parteneriate educaționale reprezintă un fapt benefic 
dezvoltării personalității lor ,orientându-i, în aceeași măsură, pentru o carieră profesională compatibilă cu 
așteptările lor. 
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Rolul formativ al activităţilor extracurriculare 

Profesor-educator Angearu Mioara, 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria 

Educaţia devine imboldul progresului social raportat la exigenţele timpului.  
Locul şi rolul educaţiei nonformale este acela de parte integrantă şi inclusă în aria  conceptului 

pedagogic de democratizare şi a invăţământului special ce ,,defineşte o anumită disponibilitate a 
sistemului, dependentă de structura de funcţionare a acestuia, care validează la nivel de decizie politică: 
organizarea nivelurilor/treptelor şcolare şi a modalităţilor de evaluare a elevilor cu deficienţe; conducerea 
menegerială a instituţiilor; proiectarea curriculară a programelor de instruire formală şi nonformală; 
realizarea relaţiilor cu comunitatea educativă naţională, teritorială şi locală; copiii şi tinerii se confruntă 
cu dificultăţi de a-şi valorifica la maxim potenţialul de dezvoltare, îşi petrec într-un mod defectuos timpul 
liber. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul influenţelor 
educaţiei speciale. Astăzi în şcolile şi grădiniţele incluzive elevii sunt antrenaţi în activităţi extraşcolare, 
evenimente şi serbări şcolare, excursii,  acţiuni de voluntariat,  menite să contribuie la formarea unor 
competenţe sociale şi civice, orientând copiii şi tinerii noştri spre progres. În sistemul educaţional s-a 
afirmat în ultimii ani un pachet de activităţi extraşcolare, care se perfecţionează în permanenţă, tendinţa 
de dezvoltare a acestui sistem fiind orientarea spre satisfacerea intereselor şi opţiunilor individuale ale 
elevilor, încă de la grădiniţă. 

Prin activitatea noastră vrem să satisfacem curiozitatea elevilor cu cerinţe educative speciale, 
dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi valorifică tradiţiile, învaţă prin 
cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. Sunt preferate şi binevenite în viaţa şcolarului 
modificând comportamentul social, ajutând la întreţinerea şi legarea unor relaţii. În acelaşi timp, în opinia 
mea, aceste relaţii pot consolida şi conduce la bunăstarea unei zone şi la  instaurarea unui sistem de 
cooperare, iar activităţile extraşcolare sau educarea nonformală reprezintă un mod de a-ţi dezvolta 
anumite abilităţi, cât şi de a deschide anumite orizonturi. 

Educaţia nonformală ca şi educaţia interculturală sunt necesare în instruirea elevilor cu deficienţe, 
trebuie să existe, completează şi finisează educaţia formală, însă respectând proporţiile şi principiile. Nu 
se poate renunţa la educaţia formală în favoarea activităţilor extraşcolare, vor coexista, se vor împleti şi 
intersecta ori de câte ori este nevoie pentru dezbateri şi noi demonstraţii. 

Dascălul este un magician al predării-învăţării care are menirea să modeleze pas cu pas 
personalitatea elevilor dintr-o clasă dar este necesar în educaţie ca profesorul însuşi să abordeze un stil 
creativ în demersurile didactice, cu atitudine pozitivă faţă de ideile tuturor copiilor; să nu marginalizeze, 
stigmatizeze, să stabilească şi să menţină un climat de respect, acceptare, dezinhibare, toleranţă, şanse 
egale la educaţie în care să evolueze frumos toţi copiii împreună şi tot împreună să creăm comunităţi 
deschise, sensibile, să ne implicăm alături de dascăli şi să creăm o societate pentru toţi. 

Educatorul trebuie să îşi asume rolul de moderator şi să promoveze contactul direct între copiii din 
clasă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu dificultăţi şi cerinţe educative 
speciale. De asemenea trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie, sădindu-le 
încrederea în forţele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi practice, 
cognitive, de relaţionare şi comunicare sau interese speciale. 

,,De ce de la grădiniţă?” se întreabă unii părinţi şi bunici. Stimulat corespunzător un preşcolar cu 
cerinţe educative speciale vine la grădiniţă cu un set de întrebări cărora să le găsească răspunsul, sau se 
străduieşte să înţeleagă fenomenul respectiv iar activităţile extraşcolare au efect de practică; după 
explicaţiile din clasă, de la grădiniţă şi şcoală activitatea nonformală ajută elevul cu cerinţe educative 
speciale să-şi îmbunătăţească nivelul reprezentărilor, imaginaţia şi creativitatea, percepţiile, valorificând 
toate canalele de comunicare. 

Personal sunt pentru introducerea activităţilor extraşcolare de la grădiniţă. Am făcut o vizită la 
fabricile de pâine şi prelucrarea laptelui cu copii cu deficienţe. Am fost foarte încântată să-i ascult pe 
elevi povestind ce au văzut: cazanele mari ale malaxoarelor de pâine, cuptoarele imense, cum se aşeza 
pâinea în cuptor manual cu nişte ,,lopeţi mari cu coada lungă”, am văzut cum colectau laptele din 
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cisterme în bazime mari, au întrebat de ce nenea are cizme albe şi halat, ne-au explicat de ce nu au voie cu 
mustaţă şi cu unghile mari. Ne-au servit cu câte un covrig şi biscuiţi cu cremă iar copii au povestit cum a 
fost, unde au fost, ce au văzut, cum să te îmbraci, de ce, cum se face smântâna, îngheţata, iaurtul, brânza, 
pâinea, covrigii, biscuiţii. 

Ca dascăli, părinţi şi bunici noi avem obligaţia morală să păstrăm ceea ce am primit de la 
generaţiile precedente dar şi să cultivăm elevilor şi copiilor noştri dragostea de natură, de frumos,  grija de 
plante, pomi şi animale. Să ne oprim din ritmul zilnic să plantăm o floare, un rond cu flori, un pom, să 
curăţăm pădurea sau parcul în care ne jucăm, să-i invităm pe vecini şi copii să participle este obligaţie, 
onoare, normalitate şi satisfacţia că eşti un bun cetăţean, dar mai ales liniştea că ai realizat ce-ai propus.  

Când am fost în excursie la pădure prima dată cu elevii clasei mele, la sfârşit am scos sacii 
menajeri, mănuşile de protecţie şi împreună cu ei am adunat pungile de plastic, peturile şi alte ambalaje. 
Au rămas uimiţi că eu mă aplec să adun resturi cot la cot cu ei şi le-am explicat la sfârşit că mie aşa îmi 
place să găsesc locul unde ne vom relaxa după o altă activitate în natură iar pe ei i-am întrebat dacă ar 
avea un pacheţel cu mâncare unde ar servi masa în zona curăţată de noi sau în zona cu peturi, resturi şi 
ambalaje. Răspunsul a fost aici unde locul este curăţat de noi am stabilit că aşa vom proceda de fiecare 
dată, vom ecologiza partea în care ne jucăm, să respirăm un aer proaspăt şi curat mereu. La următoarea 
vizită ne-am dus şi cu doi pomi şi i-am plantat împreună în pădure, au fost încântaţi să participle nu au 
spus nu.  

Bibliografie: 
- Constantin Cucoş, Pedagogie, Ediţia a III-a 2014, Eitura Polirom 

- Alois Gherguţ, Sinteze de Psihopedagogie Specială. Ghid pentru concursuri şi examene de 
obţinere a gradelor didactice, Ediţia a III-a, Polirom 2013. 
- Constantin Cucoş(coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, 
Ediţia a III-a, Polirom 2009. 
- Programa şcolară pentru învăţământ special clasele I-X, aprobată prin ordin al ministrului nr. 

5234/01.09.2008, bucureşti 2008. 
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Activitatile extrascolare pe care pe care le oferim 

p.i.p Bodea Angela, 

Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca 

Activitatile extrascolare pe care pe care le oferim copiilor nostri au un rol important în cresterea si 
dezvoltarea lor. Aceste preocupari suplimentare ofera copilului posibilitatea de a se misca, de a 
interactiona, de a se relaxa, de a se exprima liber si de a descoperi, experimenta. 

Activitatile extrascolare desfasurate in școală sunt din cele mai diverse si vor fi organizate in 
functie de tema fiecarei luni: 

Excursii si vizite 
Serbari scolare (iarna si la final de an scolar) 
Vizionari si spectacole (colaborare cu trupe de teatru ce va prezenta periodic spectacole fie in 

gradinita, fie la sediul lor) 
Sarbatorirea unor evenimente si zile speciale (Book Week, Green Week, Mother’s Day, Bike 

Week etc) 
Invitati speciali (in functie de tema lunara) 
Organizarea unor targuri (de carte, de Craciun, de Martisor etc) 
Tabere pentru copii 
Scopul acestor activitati este de a antrena copilul in activitati diverse, de a conceptualiza 

activitatile si informatiile primite in gradinita, de a oferi copilului posibilitatea de a experimenta, de a 
cunoaste lumea din jurul lui.1 

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 28 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.  

1 http://littlelearners.ro/procesul‐de‐invatare/activitati‐extrascolare/  
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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.” 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. Un rol important în educaţia elevilor 
îl joacă cercurile artistice.  

Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la 
cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor 
pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii 
artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de 
creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei 
populare.2 

2 http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/383/p.27‐
31%20Rolul%20activitatilor%20extrascolare%20in%20dezvoltarea%20aptitudinilor%20artistice%20la%20copii.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
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Importanța activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel” 

Profesor Butulescu Angela 
Scoala Gimnaziala “Alexandru Stefulescu” Tg Jiu 

„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – constituie o modalitate de întărire a 
relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei traditionale. Atmosfera din „săptămâna altfel” 
este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigăriiunor experienţe noi. 
Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii sunt 
dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii mult mai apropiate   decât se pot stabili 
în cadrul unei ore de curs.  

Iniţial, am am avut senzatia ca o sa fie un timp pierdut , dar după această săptămână am constatat că elevii 
au  foarte încântați de activitățile desfășurate și așteptau cu nerăbdare săptămâna din anul următor. 

Ulterior, am fost surprinsi, atat noi, profesorii,cat si elevii, de un sentiment pe care nu am mai avut 
niciodată ocazia să îl traiem - acela al lipsei presiunii unui clopoţel, a tablei, a testului care urma. 

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului.Aceste  cinci zile constituie pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai 
bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare 
transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru 
care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o modalitate 
de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul 
învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea pe 
probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel 
stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea 
şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al 
formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a 
neglija însă îndrumarea şi orientarea profesorului. Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea 
reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ 
pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate 
măsurabilă. Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau 
grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. În 
acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceeaşi noţiune o 
poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al 
fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, construieşte, cercetează, 
creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând 
în aceea că nu preia modelul profesorului.Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind 
colaborarea, munca în echipă,bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, 
îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin 
colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

În săptămâna aceasta, elevii  erau extrem de curioși să participe la noile activități. Am constat că au fost 
extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu plăcutul, și astfel totul 
s-a desfășurat cât mai frumos. Anula cesta mi am propus sa particip cu elevii mei  l a vizitarea Muzeului 
Satului din Curtisoara si alcatuirea ulterioara a unui álbum cu fotografii si impresii ,vizionarea unui film , 
desfasurarea  unui concurs de cultura generala si o activitate de plantare de flori in parcul scolii. Plini de 
entuziasm, atat elevii, cat si profesorii asteptam cu nerabdare desfasurarea cu succes a acestor activitati. 
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SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN ! 

EDUCATOARE: GAVRIȘ ANGELA 
AN ȘCOLAR 2018/2019 

ARGUMENT 
       Programul „Sa stii mai multe,sa fii mai bun!”are ca si continut activitati 
extracurriculare si extrascolare  .  Activitatile selectate au un continut cultural 
artistic,stiintific,tehnico-aplicativ,sportiv sau simple activitati de joc.Desfasurarea 
acestor activitati ofera copiilor destindere, recreere,voie buna,satisfactiile atmosferei de 
grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoasterea aptitudinilor. Activitatile sunt 
prezentate pentru a fi desfasurate in natura sau in sala de grupa  .   
          Educatia trebuie sa devina cea mai importanta si cea mai rentabila investitie pentru viitorul tarii.Ea 
trece prin mintea si sufletul celor care o proiecteaza si o realizeaza zilnic in scoala de astazi si in scoala de 
maine – educatorii. 
Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbărilor şi să fie capabile de 
performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul 
că orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi a 
colectivului din care face parte.  Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi 
abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular.    

În învăţămantul preșcolar,tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala 
altfel”nu sunt o noutate,în schimb,noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat celelalte,din 
perspectiva intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari,a evidenţierii talentelor și a capacităţilor 
acestora în diferite domenii și,evident,din perspective stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le 
aducem în viaţa copiilor,a apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate 
   Ca parte a proiectului de parteneriat desfăşurat în acest an şcolar de către preşcolarii din grupele mare şi 
mijlocie, ne-am gândit să colaborăm şi în cadrul proiectului Şcoala Altfel şi să desfăşurăm  activităţi 
comune. 
Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau 
individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai 
bună relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. 

SCOPUL PROIECTULUI 

În învăţămantul preșcolar, tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala altfel”nu sunt o noutate,în 
schimb,noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat celelalte,din perspectiva intereselor și 
preocupărilor copiilor preșcolari,a evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în diferite domenii 
și,evident,din perspective stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor,a 
apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate. 
   Ca parte a proiectului de parteneriat desfăşurat în acest an şcolar de către preşcolarii din grupele mare şi 
mijlocie, ne-am gândit să colaborăm şi în cadrul proiectului Şcoala Altfel şi să desfăşurăm  activităţi 
comune. 
Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau 
individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai 
bună relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Autor: Anghel Cristina 
Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Brașov 

În ziua de azi, activitățile extrașcolare completează perfect procesul de învățământ, contribuind la 

descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor în diferite domenii. În orice unitate de învățământ, 

indiferent de categoria de vârstă este indicat să se regăsească acest tip de activități, deoarece în acest mod 

se poate evita rutina zilnică rezultată din lecțiile            instructiv-educative de la clasă. 

În cadrul învățământului preșcolar activitățile extrașcolare pot fi sub forma unor excursii, 

drumeții, ateliere de creație, vizite.  

Consider că aceste activități îi ajută foarte mult pe copiii de vârstă preșcolară să perceapă mai bine 

tot ce se întâmplă în jurul lor, învață cum să se comporte, iar informațiile pe care le acumulează în urma 

diverselor activități li se imprimă mult mai bine în minte, astfel acumulând informații într-un mod plăcut 

și distractiv. 

La grădiniță activitățile extrașcolare sunt organizate de către doamnele educatoare în concordanță 

cu tematica din planificarea anuală a grupei de copii. Având în vedere că în această categorie de vârstă 3-

6 ani copiii sunt micuți și învață prin joacă, aceste activități sunt de prisos. De exemplu, într-o săptămână 

în care grupa de copii are tema săptămânală despre animale sălbatice, se poate organiza o vizită la grădina 

zoologică unde cei mici văd în realitate diverse animale care trăiesc într-un mediu adaptat mediului din 

care provin. În urma unei vizite de acest gen, cei mici percep și acumulează mult mai bine informația 

teorectică din cadrul lecțiilor desfășurate la grădiniță. 

Un mare avantaj al acestor activități în învățământul preșcolar îl reprezintă faptul că cei mici își 

petrec timpul alături de părinți, fiind fericiți și totodată receptivi la lucrurile noi descoperite. La grădiniță 

majoritatea activităților extrașcolare îi implică și pe părinții copiilor care de multe ori sunt entuziasmați și 

dornici de a descoperi diverse lucruri împreună cu proprii lor copii. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol benefic în procesul educațional, deoarece prin 

intermediul lor copilul se dezvoltă într-un mod armonios și natural.  Aceste activități le sstârnește 

curiozitatea celor mici, ajutându-i să cunoască mediul înconjurător și să se cunoască pe sine.  
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Importanța activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel” pentru elevi 

Prof:Anghel Daniela 

„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea 
relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute.  

Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu 
sentimentul câştigării unor experienţe noi. 
Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesoriisunt 
dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” decât se pot stabili 
în cadrul unei ore de curs. Cu această  experienţa a celor cinci zile în care şcoala şi-a schimbat mersul, ne-
am obişnuit de-a lungul anilor. 

Din perspectiva profesorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, dar după această 
săptămână am constatat că elevii mei erau foarte încântați de activitățile desfășurate și așteptau cu 
nerăbdare săptămâna din anul următor. 

Ulterior, am fost surprinsă de un sentiment pe care nu am mai avut niciodată ocazia să îl traiesc. Acela al 
lipsei presiunii unui clopoţel, a tablei, a testului care urma. 

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului. Ultimele cinci zile au fost pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai 
bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare 
transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru 
care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o modalitate 
de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul 
învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea pe 
probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel 
stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea 
şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al 
formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a 
neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. 
Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de 
stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca 
activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. A 

ctivitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi 
să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. Putem grupa într-
un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii în cadrul unor 
scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme de 
activităţi transdisciplinare. 

În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceiaşi noţiune 
o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al
fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, construieşte, cercetează, 
creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând 
în aceea că nu preia modelul învăţătorului. 
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Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă,bazată pe sprijin 
reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este 
îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a 
sarcinilor. 

În săptămâna aceasta, elevii mei de la clasa I erau extrem de curioși să participe la noile activități. Am 
constat că au fost extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu 
plăcutul, și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. Activitățile despre circulație, ppt-ul despre Iisus, 
încondeierea ouălor s-au împletit cu momentele de relaxare în aer liber. Plini de entuziasm și bucuroși că 
au participat la toate activitățile propuse, elevii mei și-au prezentat părinților, în cea de-a cincea zi, 
produsele finale. 

Bibliografie: 
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană;
2. Ciolan, Lucian, 2008, Invatarea integrata, Editura Polirom, Iaşi.
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Biblioteca școlară ca suport în atingerea excelenței în educație 

Bibliotecar: Anghel Florina 

Școala Gimnazială ,,Serafim Duicu” Târgu Mureș 

,,Citeşte !Citeşte mereu, creierul tău va deveni  

 laborator de idei şi imagini din  care vei întocmi  

înţelesul şi filosofia vieţii.”(Mihai Eminescu) 

Societatea modernă cere oameni creatori, inventivi, inovatori, aceasta fiind o condiţie hotărâtoare 

a progresului la care aspiră toate fiinţele umane de pe planeta noastră. 

„Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică, a oamenilor. 

Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităţii 

omeneşti” (Al. Roşca). 

Cercurile literare aduc o mare contribuţie la descoperirea şi stimularea talentelor, aptitudinilor 

elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru literatură şi artă în general, la cunoaşterea şi însuşirea 

temeinică a limbii române-izvorul veşnic viu de gândire şi simţire al poporului nostru, la evidenţierea 

valorilor autentice. 

Având în vedere că la cercuri se înscriu elevii cei mai dotaţi sau cu reale înclinaţii în domeniul 

respectiv, activitatea acestora este orientată spre dezvoltarea spiritului de creativitate. În conceperea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor s-a ţinut seama de înclinaţiile şi preocupărilor elevilor, de 

posibilităţile de realizare pe care le au ei, fără a fi supraîncărcaţi. Dacă activitatea în cercuri pleacă de la o 

bază motivaţională, fondată pe pasiunile elevilor, ea reuşeşte să-i atragă şi să-i mobilizeze. Se urmăreşte 

ca iniţiativa, acţiunile variate şi atractive să fie trăsături specifice ale muncii în cerc, educatorul 

îndrumând cu tact, discreţie şi competenţă întreaga activitate. 

Scopul lecturii, în general,  şi al proiectului, în special, este acela de a forma progresiv un tânăr cu 

o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil sã înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să

interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din 

natură şi la cel creat de om. Să urmăm exemplul marelui scriitor Mihail Sadoveanu care a spus:  ,,Mi-a 

plăcut să caut frumuseţile limbii şi puterea vie a imaginilor. Le-am găsit în multe cărţi ale trecutului şi în 

creaţia anonimă a folclorului spre care m-am aplecat totdeauna cu interes şi preţuire,... le-am învăţat de la 

înaintaşi şi de la dascălul meu de limbă...” Grupul ţintă: elevii în mod direct, doritori de a cunoaşte tainele 

cărţii din domeniul literar-artistic și indirect: colectivul de profesori ( având elevi înscrişi la cercul de 

lectură) care iau astfel legătura cu o altă faţă a personalităţilor  elevilor; părinţii elevilor implicaţi în 
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program. Aceste activităţi au intenţia să seducă , să instige la citit , să provoace spiritul. Actul lecturii nu 

poate să vină decât în sprijinul elevilor, cultivându-le gustul pentru frumos,  pentru carte, pentru a citi în 

general .  

Temele propuse sunt variate: lectură şi comunicare orală, lectură silenţioasă şi ritmuri individuale, 

lectură cu voce tare, lectură şi cercetare personală, raporturi între text şi alte mijloace de expresie(desen, 

cinema, muzică, etc) montaje şi animaţie în jurul unui text. 

Cercetările mele în scopul verificării capacităţilor (abilităţilor) de lectură ale copiilor s-au orientat 

în principal în trei direcţii – corectitudine, viteză de lectură şi înţelegerea ei. Copilul trebuie să-şi 

cunoască capacităţile de lectură şi să-şi verifice comportamentul de lectură. Am introdus acum exerciţii - 

concurs de citire rapidă (cine citeşte mai multe cuvinte în decurs de 1 minut), conştientă (elevul care a 

citit trebuie să pună o întrebare colegilor referitoare la conţinutul textului citit).  

După lectura cărţii (sau lucrării) în întregime, copilul şi-a format despre ea o imagine unitară, de 

ansamblu. În funcţie de această imagine, el îşi defineşte atitudinea faţă de carte şi de autor. E momentul să 

insistăm asupra dezvoltării deprinderii ca, după terminarea lecturii, elevul să reflecteze asupra ei. Un 

exerciţiu util în această fază este următorul: completarea unor fişe cu propoziţii incomplete, exerciţii tip 

grilă / cu alegerea multiplă sau adevărat / fals sau jocul „Cine a spus asta?” (cu replici celebre din lucrări 

bine cunoscute, copiii trebuind să identifice numele personajului, titlul piesei, autorul ei) exerciţii prin 

care îşi pot verifica capacitatea de receptare şi înţelegere a textului citit.  

Biblioteca are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul 

propriu de lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Bibliotecarul şi dascălul trebuie 

să ghideze lectura, această călătorie a copiilor în lumea textului, astfel încât fiecare dintre ei să ajungă la o 

înţelegere personală a textului discutat.  

“ Carte frumoasă ,cinste cui te-a scris/ Încet gândită, gingaş cumpănită,/ Eşti ca o floare, anume 

înflorită/ Mâinilor mele, care te-au deschis. Eşti ca vioara, singura ce cântă, /Iubirea toată pe un fir de 

păr,/ Şi paginile tale, adevăr,/ S-au tipărit cu litera cea sfântă.” (Tudor Arghezi - Ex Libris) 

Dau exemplu de căteva activităţi din cadrul proiectului: 

Activitate ,,Să facem cunostinţă” se desfăşoară într-o atmosferă degajată, în care membrii înscrişi 

se prezintă, folosind exerciţii de „spargere a gheţii”, de cunoaştere personală şi interpersonală.  

Se formează o legătură pe care la sfârşitul primei activităţi o transformăm într-o reţea a prieteniei. 

Se prezintă pe scurt activităţile următoare şi se constituie grupele de nivel/vârstă. 

În următoarea activitate „Personajul preferat”, elevii sunt împărţiţi pe grupe mixte. Fiecare grupă 

primeşte o foaie de flipchart, împărţită în patru părţi, după numărul de elevi din grupă. Fiecare îşi prezintă 

părerea personală legată de personajul preferat. Ceilalţi trebuie să identifice personajul prezentat. Toţi 

elevii au la ei o carte pe care au  citit-o şi care le-a plăcut. Urmează un moment de prezentare al cărţilor, 

această  prezentare doreşte  să-i stimuleze şi pe ceilalţi să o citească. S-a pus accent pe calitatea 

personajelor, pe felul acestora, pe contribuţia lor la crearea tensiunilor din subiectul textului. Elevii 
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trebuie să discearnă personajele negative de cele pozitive şi să argumenteze cu trăsături de caracter sau 

însuşiri fizice.  

În a treia activitate ,,Prietenia” se prezintă materialul PowerPoint în care apar imagini despre 

prietenie. Se poartă un dialog din care elevii înţeleg mai bine ce este prietenia, se dau exemple din viaţa 

de zi cu zi. Elevii citesc un text cu tema dată, dar la un moment dat textul nu mai are continuare. Trebuie 

ca ei să-şi imagineze continuarea şi finalul povestirii. O probă practică pentru fiecare este aceea în care 

trebuie  să  descrie o situaţie în care s-au simţit marginalizaţi, textul citit având acest subiect,  prezentând 

sentimentele pe care le-au avut în acel moment, cum au depăşit situaţia şi dacă au depăşit-o singuri sau 

ajutaţi de cineva. 

În activitatea „O samă de cuvinte” se prezintă materialul PowerPoint în care apar imagini însoţite 

de expresii frumoase, deosebite. Se poartă un dialog din care elevii înţeleg mai bine care sunt părţile unei 

compuneri. Creaţia este o căsuţă ce are temelie, ziduri şi acoperiş.Temelia se doreşte a fi introducerea, 

zidurile sunt cuprinsul, iar acoperişul încheierea. Designul căsuţei sunt de fapt expresiile şi figurile de stil. 

Se trece la partea practică. Lucrările sunt apoi citite, analizate şi retuşate. În final toate sunt trimise la 

concursuri de creaţie. 

În cea de a cincea activitate ,,Dialoguri libere” captarea atenţiei se va face printr-un joc de mimă. 

Elevii  sunt împărţiţi pe grupe de câte  patru, iar fiecare grupă va spune câte un cuvânt elevului ales să 

prezinte grupa, cuvânt pe care îl mimează în faţa grupei lui. 

Apoi, se citesc textele pregătite (texte în  care se regăsesc mai multe linii de dialog), se discută 

despre semnele de punctuaţie folosite, importanţa folosirii corecte în citire şi scriere a acestora. 

Activitatea practică a acestei teme se realizează prin jocuri de rol pe diferite teme, alese de către elevi, 

teme de actualitate bazate pe exemple din viaţa reală. 

Deoarece ne-am propus să participăm la ,,Concursul de scriere”, organizat de ,,Asociaţia 

profesorilor de Limba şi Literatura Română” în cadrul concursului naţional Cercuri de lectură Cluj, ne-am 

pus pe treabă şi după lecturarea cărţii ,,Jurnalul unui puşti”, fiecare membru al cercului au atras alţi 

colegi, împreună cu care am scris jurnale, pe care le-am trimis la concurs. Spre bucuria noastră am 

câştigat un locul II şi dreptul de a participa la următoarea etapă  ,,Lecturiada elevilor”. 

,,Lecturiada elevilor” este un concurs de portofolii care se desfăşoară online. Portofoliul va 

cuprinde trei piese: descrierea/prezentarea mai multor activităţi de cerc considerate semnificative; un 

jurnal de lectură care să cuprindă cel puţin trei cărţi citite, discutate în acest an şcolar de către membrii 

cercului; prezentarea unui proiect prin care membrii cercului au promovat, au organizat, au obţinut 

feedback-ul în şcoala lor pentru concursul de scriere: De la Jurnalul unui/unor puşti la Primul/Prima carte 

citită, primul sărut, prima întâlnire. Deoarece am fost selecţionaţi şi de acestă dată, o elevă aleasă ca lider 

a participat la Cluj la o tabără de creaţie. S-a întors cu un locul I la creaţie şi o menţiune la prezentarea 

portofoliilor. Pentru câştigătoare, cartea este ca un balsam de suflet, iar biblioteca şcolii un sanctuar 

spiritual terapeutic. 
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Iată că şi în era computerului poate să existe bucuria lecturii şi cu atât mai mult cea a creaţiei. 

Când dai de asemenea iubitori ai cuvântului scris, nu poţi decât să faci un gest de sinceră şi adâncă 

reverenţă.  

„În lumea poveştilor” este o activitate la care fiecare elev împrumută de la bibliotecă aceeaşi carte  

pe care, ulterior  o vor  viziona pe CD. Această activitate o vom realiza pe grupe, pe nivel de vârstă. La 

clasele a II-a se va citi cartea „Heidi, fetiţa munţilor” apoi, se va viziona un fragment din cd-ul cu acelaşi 

nume, în prealabil se citeşte  prima parte a povestirii, iar  finalul trebuie descoperit citind în întregime 

cartea.Vizionarea şi cititul cărţii în paralel se face pentru ca elevii să sesizeze viziunea autorului şi de ce 

nu viziunea cititorului în interpretarea unor fapte sau evenimente descrise în lectura citită.Elevii vor sesiza 

diferenţele şi asemănările între film şi creaţia literară. Aceeaşi activitate se va face şi cu a III-a grupă, 

doar că lectura va fi „Prâslea cel voinic şi merele de aur”, de Petre Ispirescu,  iar clasele a IV-a, „Don 

Quijote” de Rosa Navarro Duran. 

În activitate cu jocuri de improvizaţie „Păcălici la noi acasă” se prezintă câteva sliduri care conţin 

informaţii despre ziua de 1 Aprilie, apoi cei care doresc şi cunosc pot să dezvolte alte aceste informaţii cu 

exemple cunoscute de ei. Se citesc câteva întâmplări din cultura populară cu Păcală şi Tândală, iar elevii 

pe baza celor discutate vor crea  texte hazlii pe diferite teme propuse de ei.  

Activitatea „Împletim imagini şi cuvinte pentru picături de gânduri”, activitate de creaţie literară 

începe cu reconstituirea unui puzzle din care se desprinde tema activităţii: vara. Se prezintă materialul 

PowerPoint în care apar imagini însoţite de expresii frumoase, deosebite. Se poartă un dialog din care 

elevii pot face asocierea imaginilor cu a expresiilor pentru a formula enunţuri complexe. Enunţurile pot fi 

îmbunătăţite sau personalizate. Se lucrează în grup scurte schiţe pentru părţile esenţiale ale unei creaţii.  

Ca temă individuală elevii vor realiza propria creaţie şi o vor depune la avizierul şcolii. După aprecierile 

colegilor se va face selecţia celor mai reuşite lucrări.       

„Talente mici pe scena mare” este o activitate de iniţiere în tehnica teatrală. 

Activitatea se va desfăşura pe nivele de vârstă. Fiecare copil va primi un fragment din textul 

cărţilor. Fragmentele vor fi lucrate pentru a fi înţelese, vor fi citite cu intonaţia adecvată şi interpretate de 

fiecare copil. Se vor lega fragmente logice pentru armonizarea interpretării spre a se ajunge în final la 

punerea în scenă a operelor. 

În afara programului de cerc vor avea loc întâlniri cu oameni de teatru din localitate, de la Teatrul 

Naţional şi de la Teatrul pentru copii „Ariel”. Vor fi analizate comportamentele acestora, vor fi explicate 

trăirile emoţionale şi se vor exersa diferite stări specifice unor situaţii teatrale. Copiii vor afla din secretele 

culiselor, vor afla cum se realizează un decor şi cum pot fi adaptate costumele la diverse scene. 

Membrii cercului vor deveni ei însuşi actori cu dramatizări pe baza textelor citite la cercul de 

literatură, dar şi a creaţiilor proprii. Activitatea se va desfăşura într-un cadru festiv în prezenţa părinţilor, a 

cadrelor didactice şi a invitaţilor din partea comunităţii locale. Elevii vor fi felicitaţi în plen şi li se va 
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oferi diploma şi cartea la care a contribuit. La final copiii pot culege semnături de recunoştinţă din partea 

invitaţiilor. 

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului sunt dezvoltarea interesului şcolarului 

mic pentru lectură este o problemă care ne preocupă de multă vreme, cu deosebire în ultimele trei 

generaţii, când s-au observat reale motive de îngrijorare. Copiii nu mai citeau, nici lecturile din programa 

obligatorie, nu mai reuseau să se exprime liber, coerent. Din cauza scrisului cu ajutorul calculatorului la 

mulţi dintre elevi  a apărut disgrafia.  

Totuşi,  cu răbdare , cu nişte părinţi interesaţi, cu ajutorul şi întelegerea colegilor şi, mai ales cu o 

dorinţă sinceră de a oferi elevilor noştri CARTEA ca un mijloc minunat de autodezvoltare, se  fac zilnic 

progrese, care ne stimulează, iar efortul depus în cadrul acestui proiect nu e în zadar. Actul lecturii nu 

poate să vină decât în sprijinul elevilor , cultivându-le gustul pentru frumos,  pentru carte, pentru a citi în 

general . 

Urmăresc cu acest cerc de lectură să cuprindă cât mai mulți adepţi  cu  trecerea timpului şi, de ce 

nu, în timp să se extindă şi la ciclul gimnazial unde problemele sunt mai mari decât la ciclul primar. 

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă şi beneficiarilor (elevi, cadre 

didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc.), asupra partenerilor : 

Prin temele abordate, prin lecturile dezbătute, prin toate sarcinile stabilite se doreşte încurajarea 

elevilor participanţi spre lectura firească. Nădăjduim că vor dori să retrăiască plăcerea lecturii aşa cum au 

simţit-o la activităţile de cerc. Sperăm să savureze singuri finalul unei cărţi şi să întrebe apoi căutând cu 

plăcere în jur: „Nu ştiţi o carte bună?” Interesul pentru o nouă citire ar fi în practică o schimbare de 

atitudine, ar fi un triumf în faţa surselor de informare lejeră ce îngrădesc perspective viitoare şi sfidează 

imaginaţia creatoare.  

O atitudine sănătoasă în faţa cărţii se face simţită şi în cercul de prieteni fiindcă din paginile citite 

rămân cuvinte curate, vorbe spuse din vorbe citite. Un copil care vorbeşte frumos, îngrijit este de multe 

ori luat în taină de alţii model. Un copil ce glăsuieşte din pagini ascunse stârneşte respect, aprinde dorinţa 

de a fi urmat. Şi iute-aşa, fără bani sau cheltuială se naşte o adevărată comoară: cultura generală.  

Organizând activităţile până la cel mai mic detaliu, vom câştiga participarea activă şi  permanentă 

a elevilor. Orice elev încântat de munca lui este dispus să-şi destăinuiască trăirile şi reuşitele. Prin 

mărturisirile lor vor stârni curiozitatea altora care vor dori cel mai probabil să urmeze cursurile cercului 

într-o etapă următoare.  

Dorim ca acest proiect să  acapareze următoarele generaţii de elevi ai gimnaziului nostru şi să se 

extindă în viitor şi la ciclul gimnazial. 

Ne propunem ca pe viitor să realizăm schimburi de experienţe cu cercuri literare din localitate sau 

din alte localităţi tocmai pentru a consolida valoarea cărţii.  
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. inv.prescolar Anghel Ionela 
GPP “TARA COPILARIEI”,Calarasi 

     Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal 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. 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. 
          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 
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, 
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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. 
     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 
scolilor 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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Activitățile extrașcolare – rolul și avantajele acestora 

Prof. Anghel Margareta –  
Liceul Teoretic ”Decebal” Constanța 

”Cea mai bună metodă de a-i face pe copii buni, este să-i faci fericiți” Oscar Wilde 

Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile sociale. Dascălii acordă astăzi o deosebită importanță 
activităților extrașcolare și extracurriculare, pentru formarea și dezvoltarea frumoasă a personalității 
copiilor, pentru cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor acestora, încă de la cea mai fragedă vârstă. 

Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu 
epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne  cadrul larg al timpului liber al 
acestuia, în care viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare, alături de activitățile de învățare în clasă, contribuie la 
definitivarea procesului etapizat de pregătire pentru viață a elevului. Ele oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor, pentru că sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili sufletelor acestora. Conținutul acestora nu este stabilit de programa școlară, ci de către cadrele 
didactice, în funcție de interesele și dorințele elevilor. Deoarece au un caracter atractiv, elevii participă 
într-o atmosferă de voie bună și optimism. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie 
regulilor, asumîndu-și responsabilități, copii se disciplinează. 

Întrucât se desfășoară într-un cadru nou, diferit de cel de la școală, aceste activități facilitează 
asimilarea de cunoștințe noi, formarea deprinderilor, chiar dacă cere un efort suplimentar. Mediul de 
acțiune fiind diferit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, ajută 
la dezvoltarea gândirii operatorii. De asemenea, ele sunt un bun prilej de activizare  și de dezvoltare a 
creativității, în care copiii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să sistematizeze date, 
învață să învețe. 

Pe lângă valoarea lor educativă, aceste activități mai au avantajul dezvoltării unor relații bazate pe 
prietenie, solidaritate, respect, non-discriminare, egalitate, toleranță, libertate și demnitate. 

Aceste activități sunt foarte variate: serbări școlare, spectacole cultural-artistice, drumeții, excursii, 
vizite, întreceri sportive, concursuri etc.  

Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru ”artiști”, cât și pentru părinții lor, fiind 
apreciate la orice vârstă, pentru că aduc satisfacții în egală măsură și celor care evoluează pe scenă, dar și 
”spectatorilor”, elevi sau părinți, lucru care contribuie la socializarea copiilor de la o vârstă mică. 

Ele permit concentrarea atenției pe tot parcursul desfășurării programului, trezesc în copii puterea 
de a învinge timiditatea, contribuind la acumularea de noi cunoștințe; reprezintă o modalitate eficientă de 
cultivare a capacităților de exprimare, de stimulare și educare a atenției, dar și de exersare a memoriei. 

Pentru ca elevii să-și motiveze participarea la aceste activități, este foarte importantă atmosfera 
creată în timpul repetițiilor, caracterizată prin bună dispoziție, dar și prin seriozitate. Reușita serbărilor 
este dată de diversitatea momentelor din programele artistice, menite să evidențieze talentul de recitator al 
unora, calitățile vocale, de ritm și de grație ale altora, dar și priceperea în realizarea decorurilor. 

Vizionarea în colectiv a pieselor de teatru este o altă activitate îndragită de elevi, nu numai 
datorită fascinației pe care actorii, costumația o exercită asupra lor, ci și dorinței de a se afla în grupul 
prietenilor și colegilor cu care vor să facă schimb de impresii. Valoarea acestor activități constă în faptul 
că ele reprezintă o sursă inepuizabilă de impresii puternice, care apelează permanent la afectivitatea 
copilului.  

O deosebită influență formativă o au toate activitățile turistice: drumețiile, excursiile, taberele. În 
mijlocul naturii, copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni 
directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale reprezintă o modalitate 
de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului român. De asemenea, vizitele la 
obiectivele economice sunt menite să ofere informații legate de munca oamenilor, iar prin activitățile cu 
caracter ecologic, copiii își vor însuși valori care să îi determine să manifeste grijă pentru mediu. 
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Concursurile școlare sunt activități extrașcolare cu caracter individual sau de grup. Ele sunt 
întâlnite pe toate treptele de învățământ, exercită o influență favorabilă asupra motivației școlare, solicită 
elevii să folosească cunoștințele acumulate la rezolvarea problemelor teoretice sau practice, dezvoltând 
spiritul competitiv. 

Oricare ar fi forma lor, activitățile extrașcolare și extracurriculare, prin structura și conținutul lor 
specific, completează activitatea de învățare de la clasă, pentru că orizontul copiilor trebuie permanent 
lărgit, spre a le înnobila sufletul. 
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ACTIVITATILE   EXTRASCOLARE 

Prof. inv. Primar ANGHEL SIMONA, 
 C.N,,SPIRU HARET’’ TG JIU 

             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. 

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.  
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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea  rol de motivare. 

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

Pǎrinţii au fost parteneri activi  în desfǎșurarea unor programe care s-au  derulat  în cadrul  
școlii  noastre. De asemenea, pǎrinţii  au fost atrași  alǎturi  de școalǎ  prin forme variate  de 
activitǎţi extrașcolare, determinându-i sǎ adere la  ideea de colaborare activǎ,  acceptând  rolul  de 
f a c tor rǎspunzator în devenirea propriului copil. Ei au venit  chiar  cu idei de realizare  a unor 
activitǎţi  extrașcolare. Am f o s t  împreunǎ în excursii,  am organizat concursuri,  am susţinut 
programe  artistice,  care au permis  acestora sǎ vadǎ manifestǎrile elevilor, precum și rezultatul 
muncii  lor. Aceste  activitǎţi  extrașcolare au avut un impact  neașteptat de mare în rândul  
pǎrinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii l o r, fapt ce i-a determinat sǎ-și schimbe 
radical, în mod pozitiv, atitudinea faţǎ de școala,Ca urmare  a activitǎţilor derulate, legǎtura  școlii 
cu familia  s-a îmbunatǎţit considerabil,  pǎrinţii  simţindu-se utili, prezentând în acest  fel un 
interes mai mare  pentru  școala. Activitǎţile extrașcolare, bine pregǎtite, sunt atractive la orice 
vârstǎ. Ele stârnesc interes, produc bucurie, faciliteazǎ acumularea de cunoștinţe, chiar dacǎ 
necesitǎ   un efort  suplimentar.  Copiilor li   se  dezvoltǎ  spiritul  practic,  operaţional,  manualitatea,  
dând posibilitatea  fiecǎruia   sǎ  se  afirme   conform  naturii   sale.  Copiii   se  autodisciplineazǎ,  
prin  faptul  ca  în asemenea  activitǎţi  se supun de bunǎ voie regulilor,  asumându-și 
responsabilitǎţi. Dascǎlul  are, prin acest tip de  activitate,  posibilitǎţi  deosebite  sǎ-și  cunoascǎ   
elevii,   sǎ-i  dirijezeze,  sǎ le  influenţeze  dezvoltarea,  sǎ realizeze  mai ușor și mai  frumos 
obiectivul principal  - pregǎtirea copilului  pentru  viaţǎ.  Realizarea acestor obiective  depinde  în 
primul rând de educator,  de talentul sǎu, de dragostea sa pentru  copii,  de modul  creator de 
abordare  a temelor, prin punerea  în valoare  a posibilitǎţilor și resurselor de care dispune  clasa de 
elevi.                                                         

Îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare conduce la finalităţi complexe, iar 
parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Activităţile 
extraşcolare au unele particularităţi care le deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Trăsăturile 
specifice se referă la conţinutul activităţilor, la durata acestora, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţii. 
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Educaţia extracurriculară realizată dincolo de procesul de învăţământ are un rol bine stabilit în 
formarea personalităţii elevului. Ea urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. 

Aceste activităţi sunt flexibile, au caracter facultativ sau opţional, îi implică pe elevi în 
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lor; nu se pun note şi facilitează promovarea muncii în echipă şi a 
unui demers pluri sau iterdisciplinar. Acest tip de educaţie elimină predarea, lăsând loc doar învăţării şi 
accentuează obiectivele de tip formativ-educativ. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. înv. primar, Anghelescu Iuliana-Aurelia 
Școala Gimnazială Fărcașele, loc. Fărcașele, Olt 

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 
socialeparticiparea 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 
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. 
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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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi  integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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CONTRIBUȚIA  ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE  
LA FORMAREA PERSONALITĂȚII 

Prof.înv.primar: Ani Vanda 
Șc. Gimnazială „ Avram Iancu”Târnăveni 

Educația nu este un proces limitat spațial și temporal, cu incidență determinată  asupra biografiei 
personale.Formarea individului după principii etice și  axiologice solide trebuie să devină un proces 
continuu, o coordonată a școlii și a societății românești.Transformarea educației într-un fenomen 
permanent este imperativă  pentru lumea contemporană.Îndeplinirea acestui obiectiv reclamă efortul 
solidar al familiei, al școlii de toate gradele, al instituțiilor cu profil educativ și al  mass-media care prin 
impactul covârșitor asupra audienței poate deveni o tribună a educației. Individul, aflat în centru acestui 
proces, trebuie ajutat să-și formeze o concepție corectă asupra existenței, întemeiată pe moralitate și 
respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice și să se integreze armonios în societate, 
adăugându-I un plus de valoare personal prin atitudine, comportament și realizări personale. 

Conform planului-cadru aplicat în sistemul nostru de învățământ programele școlare nu  asigură  
elevilor șanse reale pentru identificarea și valorificarea deplină asupra propriilor  aptitudini și interese. 

Avem  nevoie de un învățământ bine susținut de societate, care să fie concretizat prin alocări 
bugetare pe măsură,  să nu mai fie  resimțit efectul constrângerii economice.Este necesară 
retehnologizarea învățământului prin dotarea cu resurse materiale și tehnologii audiovizuale modernizate. 
Avem nevoie de un învățământ cuplat cu nevoile resimțite în economie, administrație, viața socială și 
culturală ancorat în realitate, care să   încurajeze competiția,  să fie compatibil cu sistemele europene, 
orientat spre valori autentice. Procesul instructiv-educativ are rolul de a pune bazele învățăturii pe durata 
întregii vieți. Mediul învățării școlare trebuie să fie suficient de stimulativ, diversificat și adaptat nevoilor 
cognitive și emoționale ale elevilor pentru a le oferi motivație susținută. De aceea activitățile cu școlarii 
le-am organizat în așa fel încât să le permită să explorezeși să folosească legăturile interdisciplinare , 
instrumentele intelectuale și afectiv emoționale proprii unei educații integrale.În același scop am acordat 
cuvenita atenție activităților extracurriculare. Aceste tipuri de activități au cuprins excursii, drumeții, 
vizite,programe artistice susținute de elevi, spectacole la teatru urmate de convorbiri, dramatizări, procese 
literare în care elevii  să-și exprime propriile păreri și stări emoționale. 
Activitățile extracurriculare sunt apreciate de către elevi și eficiente în măsura în care: 
-urmăresc lărgirea și adâncirea  influențelor exercitate în procesul de învățământ 
-valorifică și dezvoltă aptitudinile și interesele elevilor 
-organizează într-o manieră plăcută, relaxantă și totodată educativă, timpul liber al elevilor 
-elevii își pot manifesta în voie spiritul de inițiativă 
-participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate 
susținută 
-are un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup 
-creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților 
--contribuie la dezvoltatea personalității armonioase a copiilor 
-îmbogățesc sfera manifestărilor artistice ajutându-i să-și dezvolte aptitudini, să-și descopere și să-și 
valorifice talente. 

Școala Gimnazială Avram Iancu Târnăveni  în care îmi desfășor activitatea,  desfășoară o arie 
largă de activități extracurriculare în fiecare an, începând cu luna noiembrie când  sărbătorim zilele scolii 
, ocazie cu care descoperim și promovăm talentele artisticile ale elevilor noștri prin expoziții cu lucrări 
plastice și un program artistic în care sunt cuprinse toate clasele, în colaborare cu Casa de Cultură, Clubul 
Copiilor, Fanfara Armonia  și Junii Târnavei, formații în care activează mulți elevi din școală.În acest an 
clasa mea(a III-a B) a participat  la acest program artistic cu un număr intitulat ,,Cântec , joc și voie 
bună”, unde am promovat cântecul și jocul românesc. 
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Avem de asemenea parteneriate cu Muzeu Muncipal, unde organizăm expoziții cu lucrările 
elevilor sau concursuri și cu Biblioteca Municipală cu care am colaborat în acest an la Proiectul „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie”, proiect în care am realizat niște machete cu  felicitări și urări ale elevilor 
pentru România cu ocazia centenarului și am organizat o seară de poezie cu ocazia Zilei Internaționale a 
poeziei.În fiecare an pe data de 15 ianuarie îl omagiem pe poetul nepereche- Mihai Eminescu prin 
concursuri de recitări, creație și arte plastice, sau programe artistice organizate la statuia lui  Mihai 
Eminescu. Revista școlii, Condeiele copilăriei, la care sunt și eu coordonator promovează de asemenea 
talentele literare ale elevilor și dascălilor,   realizând o radiografie a preocupărilor și realizărilor noastre. 

În cadrul săptămânii „Să stii mai multe, să fii mai bun” alegem în fiecare an teme atractive pentru 
elevi, de exemplu în acest an la ciclul primar, pentru că e anul omagial al satului românesc , aceasta va fi 
tema, iar la ciclul gimnazial „Cum se transformă talentul în succes”? 

Luni și marți  avem șezători populare în care elevii  vor fi îmbrăcați în costume populare și vor 
realiza activități specifice cum ar fi cusături, încondeiere de ouă, modelaj în lut, pictarea unor farfurii, 
țesături, cântece populare, descrierea unor obiceiuri populare, ghicitori, etc. Miercuri vom vizita Muzeul 
etnografic realizat la  Școala din Bobohalma, iar la întoarcere vom face un picnic în natură, joi vom 
merge în excursie la Sibiu la Muzeul Satului, Mănăstirea Sâmbăta de Sus Și Castelul din Valea Zânelor, 
iar vineri vom face analiza activităților. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof.: Anitescu Florina-Mirabela 
Scoala: C.S.E.I.” C-TIN PUFAN” DR.TR.SEVERIN 

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

de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul binstabilit 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 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. 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, 

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 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 adoptă in 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 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. Copii 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.  
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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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 

acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 

important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Antal Eszter 

 Educația extracurriculară își are rolul si locul bine stabilit în dezvoltarea personalității copiilor.  
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea si cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde viață civilizat, precum si stimularea comportamentului 
creativ indiferite domenii. Copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura, începând de la cea mai fragedă vârstă,.  

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Săptămâna Școala altfel este o ocazie pentru profesori de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări 
relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară. Astfel, noi, 
cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru care se implică în activitatea 
școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 
Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o modalitate 
de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul 
învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea pe 
probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel 
stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între acestea 
şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al 
formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a 
neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. 
Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de 
stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca 
activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 

Bibliografie: 
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extracurriculare-in-educa%C5%A3ia-copiilore 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/impactul-activitatilor-extracurriculare-in-dezvoltarea-personalitatii-

elevilor-din-invatamantul-primar--167901.html 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor învățământ primar, 

Antohi Violeta- Ica 

       Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unor 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 mul 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.

       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. 
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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. 

 „ 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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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof.ANTON ANILENA- 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 

       Desigur, în unele situaţii, activităţile extracurriculare 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 experientei individuale a educabilului, în 
cadrul activităţii care devine cea mai interesantă pentru acesta (Rubin R.S., Bommer W.H., Baldwin T.T. 

        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 extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea .
 Procesul proiectării activităţilor extracurriculare se desfăşoară în mai multe etape: 

1. Selectarea finalităţilor, , scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul de
implementare a activităţilor extracurriculare. 

2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale,   planificate şi
organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor urmărite, 
conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale educabililor. 

3. Alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare, conform unor
criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă,centrate pe nevoile şi interesele 
educabililor. 

4. Organizarea şi integrarea experienţelor si conţinuturilor în activităţi specifice
cu caracter extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor două aspecte,  ca şi 
repere orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice. 

5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentru eficientizarea şi
optimizarea activităţilor extracurriculare. 

    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 instituţiicu 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; 
- activităţi artistice;
- activităţi de educaţie morală.         
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Concluzionând, asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor extracurriculare este fundamentată pe 
respectarea unor principii de proiectare şi implementare curriculară ce se regăsesc în 
tezele lui Santini 
       Concentrare pe ce se învaţă 
: Proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare se centrează pe obiective, dar în 
limitele celui ce învaţă; 
       Simplificare interzisă 
: Proiectul activităţii extracurriculare nu este unul mecanic sau productiv, ci unul centrat pe dezvoltarea 
elevului; 
       Soluţie exhaustivă 
: proiectarea activităţilor extracurriculare trebuie să ţină cont de toate interesele, iar proiectul trebuie să 
satisfacă toate cerinţele participanţilor. 
       Transparenţa totală 
: procesul de proiectare este unul deschis, cunoscut tuturor celor implicaţi. 
        Informare completă 
: În proiectarea activităţilor extracurriculare este importantă exploatarea tuturor surselor de informare 
(documente sau chiar anumite persoane specializate). 
        Competenţe clare 
: Fiecare membru al echipei trebuie să aibă competenţele clar definite. 
        Parte din întreg  
: Proiectarea reprezintă doar una dintre etapele activităţilor extracurriculare, nelimitându-se doar la acest 
aspect. 
       Fidelitate şi operativitate 
: În proiectarea şi implementarea activităţilor extracurriculare trebuie tratate toate informaţiile, fără nici 
un fel de părtinire. 
       Justificare deplină 
: Obiectivele unui proiect al activităţii extracurriculare nu suntacceptabile numai dacă sunt perfect 
justificabile. 
       Valorizare anticipată 
: Proiectarea nu este completă dacă obiectivele nu sunt estimatevaloric în timp. 
       Revizuire 
: Valoarea unui proiect a activităţilor extracurriculare trebuie revăzută periodic înainte şi după aplicare, 
chiar dacă nu există disfuncţii.          

              BIBLIOGRAFIE;
1.Cernea,Maria, „Contributia activitatilor extracurriculare la optimizarea procesului de invatamant in
Invatamantul primar” nr.1/2000,Ed.Discipol,Bucuresti;          

2.Decun, Livia, „Contributia activitatilor extracurriculare la optimizarea procesului de invatamant,in
Invatamantul primar”,nr.4/1998 
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ȘCOALA ALTFEL! PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Preşc. Anton Corina Doina 
Grădiniţa cu program prelungit Floreşti-jud.Cluj 

          Jocul reprezintă principala formă de activitate în grădiniţa de copii. Prin joc,copilul învaţă să se 
apropie de muncă.  Activitatea din grădiniţă are un caracter organizat şi sistemic. Fiind subordonată 
obiectivelor formării personalităţii, aceasta este diferită de cea din familie şi se deosebeşte de activitatea 
şcolară fiind mult mai flexibilă, adecvată vârstei preşcolare.  
          Pe lângă activităţile desfăşurate în sala de grupă, există activităţi didactice complementare 
desfăşurate în afara clasei, activităţi de tip out-door, jocuri şi concursuri, sebări, vizionări de spectacole de 
teatru, circ, operetă, etc; şi activităţi extraşcolare. Acestea pot fi organizate de comunitatea didactică a 
grădiniţei, (excursii şi vizite didactice, vizionări de spectacole, filme didactice) sau activităţi organizate de 
alte instituţii precum taberele şcolare, emisiuni radio şi TV. 
          Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub îndrumarea educatoarei dar nu sunt prevăzute în 
documentele şcolare precum planul de învăţământ şi programă. Ele constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei şi au rol complementar faţă de activităţile didactice deoarece 
urmăresc lărgirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, dezvoltarea intereselor şi a 
aptitudinilor copiilor, organizarea atractivă a timpului liber.  
            Pentru a evolua, preşcolarii au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi 
de adaptabilitate la locuri noi, de sociabilitate, de indpendenţă, de creşterea stimei de sine şi de încredere 
în forţele proprii. Copiii trebuie lăsaţi să caute şi să descopere ceea ce este nou, să descopere plăcerea de a 
crea. Ca activităţi complementare, activităţile extraşcolare prezintă unele particularităţi: participarea 
copiilor este facultativă, educatoarea putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din aceste 
activităţi. Conţinutul activităţilor extraşcolare se planifică în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor, de 
condiţiile şi posibilităţile concrete de realizare dar şi de ofertele venite din partea unor instituţii.  
             Având un caracter atractiv, activităţile extraşcolare oferă copiilor recreere, destindere, voie bună 
iar unora dintre ei posibilitatea afirmării, a recunoaşterii unor aptitudini. 
           Evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează diferit . Se foloseşte aprobarea prin laudă şi 
evidenţierea participării. 
          În concluzie, activităţile extraşcolare, au un rol important în formarea personalităţii 
copiilor,succesul lor fiind garantat deoarece pun accent pe imaginaţie, creativitate, bucurie, relaxare, bună 
dispoziţie, distracţie, învăţare prin decoperire, prietenie, aventură..... 

BIBLIOBRAFIE: 
 M. Lespezeanu- Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Colecţia Didactica Esential;

Bucureşti, 2007;
 E. Voiculescu- Pedagogie Preşcolară, Aramis, 2001;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar; Bucureşti, 2009.
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ACTIVITATE CREATIVA-ARTE VIZUALE 
«HRISTOS A INVIAT » 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG: ANTON ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 1 CǍLǍRAŞI 

Obiectiv general: Sărbătorirea  Paştelui în stil traditional  

Obiective operaţionale:  
 să cunoască însemnătatea acestei sarbători creştine;
 să înţeleagă obiceiurile tradiţionale româneşti;
 să realizeze obiecte specific Sărbătorii Paştelui;

Grup ţintă: Clasa  Pregatitoare B 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă 

       Resurse: materiale – ouă din celuloză, acuarele, pensule, planşe pentru pictat etc. 

umane – elevi, profesorul psihopedagog, părinţi. 

        Metode: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul. 

       Organizare:  
 Prezentarea unor slide-uri despre incondeiatul ouălor;
 Prezentarea unor slide-uri despre Invierea Domnului;
 Pictatul pe planşe şi incondeiatul de ouă.

Calendarul activităţii:  aprilie 2019 

Evaluare:  
 realizarea expoziţiei cu produsele activităţii;

Produsele activităţii:  Ouă încondeiate. 

Profesor psihopedagog: ANTON ELENA 
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Activitățile extrașcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof.înv.primar Anton Ioana Codruța 
Școala Primară Nr.2 Stâncești 

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 şcolarilor. 

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 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. 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, 

îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

              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.Elevii 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 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.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 
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alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.Aceste activități 

reprezintă cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 

precum și stimularea comportamentului creativ.  

            Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 

acțiuni frumoase și valoroase. Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o 

permanentă schimbare, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod 

practic, creativ, inovator. 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de instruireşiautoinstruire, 

Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 

Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

Prof. ANTONIE CARMEN-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL.I. CUZA”BACĂU 

  “Dibăcia învăţătorului nu este decât  aceea de a trezi curiozitatea minţilor tinere, ca să le 

potolească apoi această curiozitate, pe care numai fiinţele fericite o au vie şi sănătoasă. Cunoştinţele 

vârâte cu de-a sila în minte o astupă şi o înăbuşă. Ca să mistui ştiinţa trebuie s-o înghiţi cu poftă”. 

(Anatole France) 

                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.   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.   

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. 

Funcţiile generale ale activităţilor extracurriculare sunt: funcţia socială , funcţia culturală și 

funcţia economică. 

       Funcţiile specifice ale activităţilor extracurriculare sunt: funcţia de întărire a învăţării, funcţia 

de suplimentare a curriculumului, funcţia de integrare a cunoştinţelor din diferite domenii, funcţia de 

democratizare,  funcția suportiv-compensatorie. 

Impactul activităţilor extracurriculare  

 Participarea la activităţi extracurriculare corelează cu numărul de ani petrecuţi în şcoală.

 Prin activităţile extracurriculare scade probabilitatea de abandon şcolar.

 Activităţile extracurriculare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor care

participă la ele.

 Participarea la activităţi extracurriculare poate fi asociată cu scăderea delincvenţei în rândul

adolescenţilor.
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Clasificarea activităţilor extracurriculare 

1. Activităţi desfăşurate în mediul şcolar

 Manifestări pentru promovarea unor noi educaţii;

 Cluburile sau cercurile de elevi;

 Consultaţiile şi meditaţiile;

 Serbările şcolare;

 Programul Şcoală după şcoală;

 Activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală;

 Concursurile şi olimpiadele şcolare;

 Activităţi culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, radioul şcolii, vizionarea unor

spectacole cultural – artistice;

2. Activităţi desfăşurate în afara mediului şcolar

 Excursiile şi vizitele didactice;

 Taberele şcolare;

 Activităţi specifice extracurriculare ce funcţionează în Palatul copiilor, în alte organizaţii sau case

de cultură;

 Şcoala de week-end;

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile 

extracurriculare realizate cu elevii trebuie să atingă obiective foarte importante ale procesului instructiv - 

educativ: dobândirea de noi cunoştinţe în diverse domenii; educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură 

şi faţă de şcoală; cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine; educarea în spiritul dragostei faţă de 

natură şi faţă de frumuseţile patriei; dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor creatoare ale elevilor; 

formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. 

Bibliografie: 

 Costea, O.,(coord), Educatie nonformala si informala: realitati si perspectie in scoala romaneasca,

Editura Didactica si pedagogica, 2009, Bucuresti;

 Iovan, S., Managementul activitatii educative extrascolare, Editura PrintXpert, 2010, Craiova;

 Marin, I., Modalitati de dezvoltare a dimensiunilor sociabilitatii cooperarii elevilor prin activitati

scolare si extrascolare, Editura Irco Script, 2008, Drobeta Turnu Severin.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 

Prof. Antonie Delia Maria 
Școala Gimnazială nr. 1 Bocșa 

Județ Caraș-Severin 

Educația extrașcolară își are locul și rolul bine stabilit în formarea personalității elevului.  
Procesul educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare. 
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali. 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. 
Activităţile extraşcolare se referă la acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului şcolar, în 
afara instituţiei de învăţămînt, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituţii 
de învăţământ. 
În momentul în care, activitățile extrașcolare, sunt bine organizate de profesor, asigură aprofundarea 
cunoștințelor, formarea de deprinderi și priceperi, dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea 
geografiei, dezvoltarea spiritului de colaborare, relaționare și interacționare. 
În cadrul geografiei, activitățile extrașcolare, se pot realiza sub formă de drumeții, vizite și excursii. 
Activitățile extrașcolare se pot realiza: în natură, la diferite instituții cultural-științifice, obiective 
economice etc. Observarea directă și dirijată contribuie la consolidarea cunoștințelor, având un caracter 
intuitiv, atractiv, plăcut. 
Din punct de vedere didactic, activitățile extrașcolare, în cadrul disciplinei geografice, pot fii: 

 introductive
 dobândire de noi cunoștințe
 consolidare și fixare a noilor cunoștințe.

Aceste activităţi de educaţie informală vin să completeze ceea ce au studiat elevii în cadrul orelor de curs, 
dezvoltă competenţe din zonele de interes ale elevilor, cultivă talentele acestora pentru anumite domenii, 
oferă ocazii de aprofundare a culturii generale şi de specialitate, de formare a trăsăturilor pozitive de 
caracter,  folosesc în mod eficient şi plăcut timpul lor liber. 
 Programa de geografie concretizează viziunea asupra existenţei individuale şi sociale în lumea 
contemporană, bazată pe perceperea corectă a unor evenimente care au loc simultan,   atât în orizontul 
local şi apropiat, cât şi la nivelul ţării, al continentului şi al lumii. Acest spaţiu, de la localitate la planetă,  
reprezintă orizontul-sursă al informaţiilor referitoare la viaţa cotidiană, la comunitate şi la societatea 
zilelor noastre. 
Începând încă din clasa a V-a este necesară o astfel de activitate extrașcolară, prin care elevul intră în 
contact direct cu elementele orizontului local, ca de exemplu observarea de către elevi, sub îndrumarea 
profesorului, a liniei orizontului, a elementelor de orientare în teren, de identificare a punctelor cardinale 
în raport cu anumite elemente din natură etc. 
 Descoperirea şi explorarea mediului geografic se face treptat de la abordarea unor elemente, fenomene şi 
procese specifice orizontului apropiat, orizontului local, al judeţului, la cele ale ţǎrii, ale continentului şi 
ale planetei ca întreg. Noţiunile geografice generale vor fi concretizate în mod corespunzător prin 
exemple şi activităţi în orizontul local. De exemplu, înainte de predarea lecţiei „Apele curgătoare”, se pot 
face observaţii asupra izvoarelor, pârâielor şi râurilor din orizontul local. 
Activitațile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. Ele ajută la formarea unei atitudini pozitive 
față de învățat, au performanțe mai ridicate, au formate abilități practice diversificate, dar și strategii bune 
de rezolvare de probleme. Pe lânga asta, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire și autoeficacitate este mult mai ridicat. 
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ROLUL ACTIVITĂṬILOR EXTRAṢCOLARE ȊN PROCESUL   EDUCAṬIONAL 

PROFESOR: ANTONIU AMADA-ANDREIA 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET’’, BACĂU 

                Ȋn vremurile actuale, activităţile extraşcolare sunt considerate a fi deosebit de importante si 
totodată extrem de benefice ca utilizare în ceea ce numim ,,dezvoltarea armonioasă a copilului’’. 
Specialiştii sunt de acord că derularea acestor activităţi în cadrul procesului instructiv-educativ, utilizate 
complementar, încurajează, ajută şi sprijină elevii în formarea unei atitudini pozitive în învăţare, aceştia 
reuşind să obţină progrese şcolare semnificative, formându-li-se în acelaşi timp şi alte abilităţi / priceperi 
diverse. Din alt unghi, în plan psihologic, rolul acestor activităţi este de a conduce  la creşterea stimei de 
sine a elevilor, fapt ce conduce, treptat, la creşterea randamentului şcolar. 
               Activităţile extraşcolare sunt realizate în afara contextului şcolar, existând posibilitatea de a 
participa elevi din şcoli diferite, medii diferite, regiuni diferite, aria lor de desfăşurare fiind foarte 
extinsă : excursii, spectacole ( teatru, operă, muzică), diverse  activităţi artistice, cluburi tematice, serate 
literare, expoziţii, cenacluri, etc. Fiecare dintre aceste manifestări ale activităţilor permit, în fapt, copiilor, 
să se cunoască şi să se descopere în primul rând pe ei înşişi, apoi să cunoască particularităţile colegilor, să 
interacţioneze şi să facă schimburi de experienţe, atitudini si comportamente. Altfel spus, activităţile 
extraşcolare duc la creşterea empatiei între elevi, la conştientizarea asemănărilor si a diferenţelor, la 
creşterea sensibilităţii personale si de grup. De asemenea, putem afirma că aceste  activităţi permit 
copiilor să îşi lărgească orizontul, să afle lucruri noi, captivante, interesante, adaptate preocupărilor şi 
vârstei lor şi să pună în practică ceea ce au învăţat la şcoală. De aici, tragem concluzia că, prin 
intermediul lor, pot îmbina cu uşurinţă teoria cu practica, ceea ce îi ajută să înţeleagă mai bine noţiunile şi 
cunoştinţele teoretice, fiind dublate de practică. Pe de altă parte, activităţile în afara şcolii reprezintă o 
cale de formare cu succes a competenţelor, contribuind şi la formarea altor tipuri de educaţie, precum cea 
estetică sau morală, dar şi la creşterea spiritului civic, a respectului, a gradului de toleranţă, de adaptare, 
de schimbare, de dezvoltare fructuoasă a părţilor personalităţii ( temperament, caracter, aptitudini). 
              Activităţile extraşcolare ajută elevii să îşi formeze deprinderi cu privire la folosirea corectă a 
timpului liber, dezvoltându-le astfel iniţiativa şi sentimentul de libertate în întreprinderea activităţilor 
cotidiene. 
             O altă caracteristică importantă a acestui tip de activitate o constituie, cum spuneam mai sus, 
legătura lor cu partea aplicată ( practică). Aplicarea a ceea ce ei cunosc ( ştiu) doar în plan teoretic ajută la 
formarea aptitudinilor copiilor. Ȋn acest sens, J.Bruner susţine că: ,,  Oricărui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă’’. 
            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: 
1) Elisabeta Niculescu, Ȋnvăţarea limbilor fără învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009;
2) Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007

3) Diana Aprodu, Mihaela -Liliana Ciuchi, Mariana Crăciunescu, Amalia Diaconu, Maria-Ema
Fâciu, Elena Hussar, Livia- Liliana Sibişteanu, Gabriel Stan, Irina Stoicescu, Roxana Tâmpu,
Simona- Luciana Velea, în ,,Psihopedagogie : actualizări, conexiuni, perspective, Editura Casei
Corpului Didactic Bacău, Bacău, 2015.
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Rolul activităților extracurriculare în procesul instructiv-educativ 

Prof. Simona Anțilă 
Colegiul Tehnic Reșița 

“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 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 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. 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, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează 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 
in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

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, 2002  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

   Ed. Anușca Liliana  G.P.N. - Hîrlău 

"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" 

          Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare evoluând. 
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale , istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 
Datoria educatoarelor , care sunt deschizătoare de drumuri , 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. 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. 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 suplinemtar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii 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). 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. Astfel, o gamă largă de activități 
extracurriculare și acțiuni se desfășoară în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, în scopul 
integrării sociale și școlare a copiilor. 

          TITLUL PROIECTULUI:  ,,PRIETENI LA DISTANȚĂ” 
          ARGUMENT: 
              Ideea derularii proiectului de Acțiune Comunitară ,,Prieteni la distanta” a pornit de la 
momentul întâlnirii dintre voluntarii de la Grădinita P.P. Hîrlău și Grădinița  P.N. Hîrlau cu copiii 
de la Centrul de zi pentru copii Scobinți cu ocazia acțiunii ,,Săptamâna fructelor și legumelor 
donate” , acțiune ce face parte din Programul de activități S.N.A.C. Iași.  
              Cu această ocazie voluntarii au făcut cunoștinta cu copiii din această comunitate, care din 
diferite motive( dezinteresul parintilor, lipsa hranei, îmbrăcămintei ) frecventează acest centru, în 
fiecare zi după orele de școală. In aceste împrejurări, coordonatoorii S.N.A.C. de la cele două 
grădinițe, au discutat cu conducerea instituției, posibilitatea încheierii unui acord de parteneriat, 
prin care voluntarii să ofere din timpul, energia, inițiative, resursele  pe  care le au, pentru 
satisfacerea unor necesități importante pentru acești copii, cum ar fi: caldura sufletească necesități 
materiale, posibilitatea de a interactiona cu copii din mediul urban și nu în ultimul rând 
conștientizarea  faptului că nu sunt marginalizați de către societatea în care trăiesc.  
             Prin derularea acestui proiect, dorim să-I ajutăm pe copiii voluntari, să vina în contact 
direct cu acești copii, să lege prietenii, să crească în spiritul dorinței de a ajuta copiii în nevoie si 
de a-i respecta.  
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             Voluntarii care s-au oferit să participle la aceste activități, doresc să aducă o contribțtie 
deosebită la comunitate, fară a cere ,,plată “, rasplata lor – dacă există vreuna – este inerentă și 
reprezintă un sentiment de împlinire și satisfacție,chiar bucurie. 
SCOPUL: 

 Stimularea interesului copiilor, părinților și a comunitătii locale de a se implica în acțiuni de
voluntariat.

 Educarea unor atitudini umanitare față de semenii nostril aflați în dificultate.
OBIECTIVE  SPECIFICE:

 Crearea oportunităților de cunoaștere și întrajutorare a persoanelor defavorizate.

 Antrenarea și dezvoltarea unor trăsături pozitive  de caracter: cinstea, spiritual de colectiv,
altruismul, spiritul de răspundere.
GRUP ŢINTĂ

 Beneficiari directi:  31  copii de la centrul de zi

 Beneficiari indirecti:   copii, parinti, educatori, comunitatea locala.
ECHIPA  DE  PROIECT:

 Educatoarele grădiniței
BENEFICII PENTRU COPII:

 Se vor implica, integrându-se în comunitatea locală și se vor bucura de stabilirea unor relații de
prietenie cu voluntarii;

 Vor caștiga încredere în forțele lor, apreciindu-și mai mult propria valoare, care va fi remarcată și
de alții:

 Isi vor dezvolta abilitățile creative și de comunicare prin stimularea unor activități intelectuale și
fizice diverse;

 Isi vor dezvolta noi aptitudini și abilități prin diverse programe și activități;

 Vor simți că fac parte din comunitate și nu vor încerca sentimentul de marginalizare sau
excludere;
RESURSE:

 Umane: cadre didactice, voluntari, parinti, copii

 Materiale: materiale consumabile

 Financiare: donatii
PARTENERI:

 G.P.P. HÎRLĂU

 G.P.N. HÎRLĂU

 CENTRUL DE ZI PENTRU COPII-SCOBINŢI
PERIOADA DE DESFASURARE:  noiembrie  -  iunie

PLANUL DE ACŢIUNE AL ACTIVITĂŢILOR  DIN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE 
DE ACŢIUNE   COMUNITARĂ 

Denumirea 
activitatii 

Unitati 
scolare  

implicate 

Partneri Actiuni/activitati 
concrete 

Timp 
durata 

Rezultate obtinute 

,,Saptamana 
legumelor si 

fructelor 

Gradinita PP 
Gradinita PN 

Hirlau 

Centrul de 
zi 

Scobinti 

Donarea de fructe 
si legume colectate 

de  la parintii 

noiembrie  Impact pozitiv in 
randul parintilor iar 
prescolarii au invatat 
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donate’’ copiilor din 
gradinita 

cum putem sa-i ajutam 
pe semenii nostri aflati 
in dificultate 

,,Daruind  vei 
dobandi’’ 

Gradinita PP 
Gradinita PN 

Hirlau 

Centrul de 
zi 

Scobinti 

Oferirea de daruri 
copiilor din centru 
care au o situație  
financiara precara 

cu ocazia 
Sărbătorilor de 

iarna 

decembrie  Incurajarea si 
sensibilizarea 
voluntarilor 

,,Voluntariatul 
ne-a facut 
prieteni!’’ 

Gradinita PP 
Gradinita PN 

Hirlau 

Centrul de 
zi 

Scobinti 

Expozitie cu 
fotografii desene şi 

mesaje pe  tema 
voluntariatului 

Ianuarie  Realizarea unei 
expozitii cu fotografii 
desene şi mesaje pe  
tema voluntariatului 

Responsabil, 

. 
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curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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ROLUL  ȘI  EFICIENȚA 
ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE 

Prof. Înv. Primar Anuţa Diana Georgiana 
Şcoala Gimnazială Galeşu 

Activitățile extrașcolare, 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 noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de boie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul copiilor. 

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. 

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 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 însușiirea 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.  În stimularea 
creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu cărți interesante 
și pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la dezvoltarea și îmbogățirea 
vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

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. 
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 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. 

Bibliografie: 

1) Cernea, M., Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ în
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Importanța excursiilor școlare în procesul educațional 

Prof. Anuța Mirela 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud 

           Procesul educațional cuprinde activitățile școlare, desfășurate în cadrul unităților școlare, alături de 
activitățile extrașcolare, derulate în afara unităților de învățământ. În predarea-învățarea istoriei, o 
importanță deosebită o au excursiile școlare, în cadrul cărora pot fi vizitate: muzee, obiective istorice, 
monumente, cetăți, castele, case memoriale, etc. În ultimii ani școlari, „Săptămâna Școala Altfel: Să știi 
mai multe, să fii mai bun!”, le-a oferit elevilor posibilitatea de a organiza o serie de activități extrașcolare, 
multe dintre acestea de tipul excursiilor, fie în localitatea în care se află unitatea de învățământ, fie în alte 
localități. Scopul acestora a fost în majoritatea cazurilor, de a vizita diferite obiective istorice, culturale 
sau turistice. 
           Înainte de realizarea deplăsării la un obiectiv istoric, să luăm în calcul un muzeu istoric sau un 
monument istoric, cadrul didactic trebuie să parcurgă următoarele etape, definitorii pentru îndeplinirea 
obiectivelor deplasării: 

a) să realizeze o documentare asupra locului unde se va desfășura excursia;
b) să stabilească scopul și obiectivele urmărite în cadrul deplasării;
c) vizitarea în prealabil de către profesor a locației respective, moment în care se va stabili data și ora

sosirii grupului de elevi, numărul și vârsta acestora, precum și scopul urmărit;
d) este obligatorie colaborarea cu reprezentanții obiectivului istoric vizitat, deoarece aceștia vor

desemna persoana sau persoanele competente care să îndeplinească rolul de ghid, acesta având
obligația de a-și particulariza prezentarea în funcție de nivelul vizitatorilor (nivelul elevilor). De
asemenea, se poate stabili cercetarea mai amănunțită a unui sector, efectuarea unor demonstrații
pentru a satisface curiozitatea copiilor, prin prezentarea unor lucruri interesante care să le capteze
atenția și de ce nu, să determine implicarea lor în prezentarea obiectivului. Tot acum se vor
analiza și materialele documentare care pot fi achiziționate de elevi pentru completarea
portofoliului individual sau de grup, al excursiei;

e) la momentul desfășurării vizitei propuse, profesorul va realiza un mic instructaj elevilor referitor
la comportamentul acestora în cadrul activității extrașcolare, va fi prezentat ghidul și va anunța
tematica vizitei. În momentul prezentării exponatelor din muzeu, sau a unor detali despre
obiectivul istoric vizitat, se vor face referiri la timpul și spațiul istoric în care se încadrează, și de
asemenea la unitățile de învățare și conținuturile studiate deja de elevi;

f) etapa finală a vizitei cuprinde evaluarea rezultatelor activității extrașcolare, care poate avea loc
chiar în cadrul sau lângă obiectivul istoric vizitat, sau la unitatea școlară, în această etapă
evidențierea unor concluzii vor contribui la fixarea și consolidarea  competențelor dobândite de
elevi la disciplina istorie.

     Pe lângă avantajele oferite în studierea unor discipline școlare, excursiile reprezintă o modalitate de a 
le oferii elevilor posibilitatea de a interacționa în afara cadrului școlar, de a se cunoaște mai bine, de a-și 
descoperii pasiunile și mai ales de a crea amintiri frumoase care îi vor însoții peste timp. De asemenea, 
acest tip de activitate extrașcolară contribuie semnificativ la popularizarea obiectivelor istorice, culturale 
și turistice ale patrimoniului național, care definesc cultura și civilizația poporului român și a minorităților 
etnice cu care acesta conviețuiește, elemente de patrimoniu care ne individualizează, dar ne și integrează 
în cadrul patrimoniului cultural european. 
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„IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE   
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREȘCOLAR” 

Prof.Apahidean Sanda, 
Grădinița cu P.N. ,,Arici Pogonici’’, 

Gherla, jud. Cluj 

    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 
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. 
-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. 
  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 constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
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   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, pictură, 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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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

          Prof. Apetrăchioaei Alina Liliana     

 Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești, jud. Botoșani 

“Când educi mintea unui copil, nu uita să-i educi și inima.” ( Dalai Lama) 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. O educaţie eficientă, 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 
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. În opinia mea, activităţiile 
extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului 
de învăţare. Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii.  Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Alături de activitățile instructiv-educative  se folosesc şi activităţile extraşcolare, cum ar fi: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente, care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul 
afirmării şi recunoaşterii performanţelor. Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în 
domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei.  

Ioan 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”. 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.  

Pedagogul Constantin Cucoș 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:  

1. activitatea extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor prin faptul că
desfăşurarea activităţilor extrașcolare au conţinut flexibil şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din 
domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului;  

2. încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare se face pe baza liberei alegeri,
sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate este mai 
potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui;  

3. durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază;
4. verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare  are

caracter practic;  
5. activitatea extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de independenţă şi a

iniţiativei elevilor;  
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6. o altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor.  

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

Bibliografie  
1. Cucoş, Constantin, Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.
2. Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2002
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ÎNVĂȚARE ȘI RELAXARE ȘI PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

Apetri  Nuța 

O educație se consideră eficientă în măsura în care reușește să formeze din elevi, viitoare persoane 
informate corect și eficient, cu o personalitate frumos conturată și cu abilități fizice și socio-afective care 
îi vor ajuta să răspundă cererilor societății contemporane. Consider că aceste activități trbuie să 
urmărească îmbunătățirea relației profesor-elev, elev-elev prin creșterea sentimentului de apartenență la 
grup; învățarea prin joc și joacă într-un mod facil și lejer. Deasemeni parteneriatele cu părinții sunt 
binevenite pentru îmbunătățirea relației profesor-părinte, părinte – copil; urmărindu-se  îndeaproape a 
activității elevilor de către părinți sau de către tutorele legal și implicarea părinților în mod mai activ în 
pregătirea liceenilor pentru orele de curs și examenul de bacalaureat. 
Consider că foarte importante sunt jocurile ,,magic games” care își propun să facă o incursiune în lumea 
IT-ului, prin intermediul jocurilor pe calculator care prezintă un deosebit  interes în rândul copiilor și 
adolescenților. „Vreau sa mă joc – de ce am nevoie?” (scurta prezentare a componentelor calculatorului, 
cu accent pe cele utilizate frecvent in jocuri: placa video, procesor, placa audio, console) 
Elevii au responsabilitatea de a participa activ la activităţişi profesorul de informatică trebuie să 
coordoneze  activitatea, să pregătească materialele necesare învăţării, să asigura logistica necesară şi să 
antreneze elevii în activităţile propuse. 

Sunt necesare calculatoare performante, conexiune la Internet, premii pentru câştigători, platforme 
de învăţare online. Activitatea este importantă în primul rând pentru dobândirea unor competenţe digitale 
pentru utlilizarea calculatorului şi a altor dispozitive existente în momentul actual pe piaţă. Prin această 
activitate elevii vor reuşi să-şi dezvolte abilităţi digitale şi să dobândească cunoştinţe necesare examenului 
de certificare a competenţelor digitale. 

Un alt domeniu ce trebuie vizat prin activități extrașcolare consider că e cel ce urmărește 
dezvoltarea profesională și antreprenorială. 
Se pot înființa ateliere de lucru pentru a pune în valoare spiritul antreprenorial și pentru a dezvolta la 
elevii încrederea în forțele proprii. 
Această activitate poate  urmări să atragă elevii pentru a învăța într-un mod agreabil și plăcut, să pună 
accent pe integritate în ceea ce privește antreprenoriatul, să înființeze o firmă,să dezvolte activitatea 
respectivă și să-i urmărească progresul. 
Elevii pot fi dirijați spre creșterea și dezvoltarea profesională, să se conecteze cu cei din jur, să își 
prioritizeze responsabilitățile.Activitățile se corelează și se completează și cu cele de la orele de curs și de 
laborator la firma de exercitiu, iar elevii pot fi antrenați să socializeze și să-și dezvolte spiritul de 
competiție. 
De asemenea, activitățile desfășurate se pot corela cu cele de la activitatea ”Magic games” prin utilizarea 
deprinderilor digitale. 
Elevii pot participarea la activitățile propuse la partea de instruire (prezentarea unor noțiuni teoretice), și 
la partea practică (prin aplicații în mediul virtual).Elevii vor dezvolta abilități de comunicare, care îi vor 
ajuta în cadrul examenului de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. De asemenea, 
aceste activități îi va ajuta în creșterea raționamentului matematic prin efectuarea calculului aritmetic. 

Alt domeniu atractiv pentru activități extrașcolare îl consider cel al jocurilor sportive. 
Se pot organiza competiții de tenis de masă cu elevii pasionați de acest sport.  Elevii vor participa la 
antrenamente de formare, urmând apoi organizarea unor competiții între ei, până vor stabili 
câștigătorul.Această activitatea își propune să atragă elevii într-un mod plăcut și util spre joc organizat în 
cadrul școlii, ținând cont că tenisul implică un mod sănătos, chiar frumos de viață. Prin această activitate 
elevii își dezvoltă agilitatea, viteza de reacție, rezistența, spiritul de competiție, fair-play-ul. Ei învață cum 
să rezolve singuri probleme, să devină responsabili și să învețe din greșelile lor, învață cum să piardă sau 
să câștige,  cum să se bucure de o victorie sau să treacă cu capul sus printr-o înfrângere. 
Prin intermediul unor chestionare, pot fi selectați elevi pasionați de tenis de masă/fotbal. Aceștia vor 
participa la antrenamente organizate de profesorul de sport, pentru a deprinde strategia și tactica jocului.  
Apoi elevii vor participa câte doi, la competiții de tenis între ei, iar câștigătorul va fi premiat. Activitățile 
se corelează și se completează una pe alta. Prin joc,  elevii vor fi antrenați, își vor dezvolta aptitudinile 
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sociale și interpersonale, vor fi atrași spre școală ca spre un loc plăcut unde își vor însuși mai ușor 
cunoștințele noi. 
Astfel spiritul de echipă pentru fiecare elev va crește, redând încrederea în forțele proprii și în capacitatea 
de a face față la examenele care vor urma.  

E bine să ținem cont și de faptul că sunt elevi ce pot avea talent și pasiune pentru teatru sau 
muzică, e indicat să fie identificați și antrenați în trupă de teatru sau  a unui grup vocal pentru a pune în 
valoare aptitudinile pe le au și pentru a câștiga stima de sine. Elevii pot fi îndrumați să citească și să joace 
pasaje din operele ce se află în programa de bacalaureat. 
Această activitatea poate să atragă elevii într-un mod plăcut și util spre lectură și cântec și astfel să se 
ușureze asimilarea noilor cunoștințe. Prin rolurile pe care le au în piesă și prin cântecele interpretate, ei 
vor exprima sentimente și vor pune în valoare latura sentimentală și afectivă care la unii este deteriorată 
datorită diverșilor factori ai vieții cotidiene. 
Bibliotecarul școlii  pune la dispoziție cărțile din care elevii vor citi operele, profesorii îi vor coordona și-i 
vor ajuta să pună în scenă fragmentele selectate și să-și descopere aptitudinile alegându-și singuri rolurile. 
În această activitate pot fi implicați și părinții prin participarea la repetiții și la organizarea spectacolelor. 
Prin lectură, joc de rol și cântec, elevii vor fi antrenați, vor socializa  și-și vor însuși mai ușor cunoștințele 
noi. Spectacolele se pot desfășura în școală, la sala Primăriei sau la biserică deoarece școala are 
parteneriat cu aceste instituții. 
La acest tip de activitate va fi antrenat tot mai mulți elevi deoarece sarcinile de lucru vor fi împărțite: 
orele de limbă română asigură textul, cei din trupă joacă rolul, grupul vocal asigură coloana sonoră, cei de 
la Magic Games fac efectele speciale, alții pot confecționa recuzita și decorurile etc. 

De asemeni e indicat  coordonarea unui grup de elevi care să folosescă resursele locale tradiționale 
prin obținerea de produse manuale (tricotaje, ii românești, produse de patiserie tradiționale) pentru a pune 
în valoare înclinațiile native pe care le au și în felul acesta ridicându-și stima de sine. 
Această activitatea își propune să atragă elevii într-un mod plăcut și util spre obținerea de produse hand-
made și astfel să-și dezvolte și abilități profesionale diferite de cele urmărite la orele de curs. Prin 
activitățile desfășurate, ei vor căpăta noi cunoștințe și li se va deschide o nouă perspectivă asupra 
viitorului lor. Părinții, prin tradițiile moștenite de la străbunii lor, vor putea să îndrume elevii în cadrul 
acestei activități. Se vor utiliza produse alimentare ( faină, ulei, etc.) din care elevii vor învăța să prepare 
produse gastronomice tradiționale. Din materialele textile (fire, pânză, deșeuri textile), ustensile pentru 
croitorie ( foarfece, metru de croitorie, croșete, seturi de ace, andrele) elevii vor învăța  să confecționeze 
diferite produse tradiționale, stimulându-le imaginația, abilitățile practice, creativitatea, inițiativa, spiritul 
antreprenorial, simțul estetic, respectul pentru tradiția românească. 

Se pot organiza excursii documentare pentru formarea a competențelor cognitive, culturale, de 
comunicare, de socializare, încurajarea creativității și a gândirii critice prin metode de educație non-
formală. Se urmărește și promovarea spiritului de echipă și de fair play prin înlesnirea unui schimb de 
bune practici între elevi, având la bază nevoia de cunoaștere, curiozitatea și dragostea de țară.  
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,, Prezenţa părinţilor poate transforma cultura școlii. ” 

S .L. Lightfoot. 
Prof. Apostol Elena Mădălina 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile.  
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris.  
Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să 
desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată.  
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 
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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. În preajma sărbătorilor se 
organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, obiceiurile, specificul poporului 
nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. 
Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din 
moși strămoși. În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, 
creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități 
să se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să 
își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea 
lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția 
vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru 
formarea ca individ responsabil și valoros pentru societate. Se recomandă desfășurarea de parteneriate 
școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza 
formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi 
afectat. Partenerul tradiţional al şcolii este familia. Pentru ca acest parteneriat să devină eficient, familia 
trebuie să fie implicată, responsabilizată în educaţia copiilor să dețină în permanență o legătură cu 
activitățile școlare. Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea 
influenţează şi modelează persoana umană. Unii chiar merg mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra 
persoanei este atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale.  

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

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar 
contribui la aceste momente. 
Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe 
care ei să le îndrăgească.  

236



Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi 
organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă 
o mai mare amploare evenimentului. 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, mai ales cei care locuiesc la țară, 
rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau 
strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. Imbogăţirea experienţei de viaţă a preşcolarilor prin 
intermediul activităţilor extraşcolare din grădiniţă 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

APOSTOL ADRIANA- prof. înv. preşc. 
ISPAS ALINA CRISTINA- - prof. înv. preşc. 

Grădiniţa ‘Floare albastră”, Bucureşti 

               „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 

         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”. Satisfacerea nevoii de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ii 
atrage pe copii la gradiniţă. Preşcolaritatea este etapa de vârstă în care copiii asimilează o serie de 
cunoştinţe prin contactul direct cu obiectele şi fenomenele din mediul înconjurător.  
            Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. Plimbările, vizitele şi excursiile ocupă un loc deosebit de 
important în rândul activităţilor desfăşurate în grădinţă, acestea facilitănd  contactul preşcolarilor cu 
mediul înconjurător . Astfel împreună cu colega de grupă am organizat excursii la Pietroşani 
,Ploieşti,Târgovişte, Barajul Paltinu,Trei Brazi,Ferma ,,Cocoşul Roşu’’,  Cabana Voina ,Vulcanii 
Noroioşi,   Salina Ocnele Mari, Salina Slănic Prahova , Bucureşti.  Deoarece excursiile au ca scop 
îmbogăţirea experienţei de viaţă a copiilor pe parcursul desfăşurării acestora, copii au vizitat cu plăcere 
diferite obiective   şi au participat la mici ateliere specifice vârstei pizza, decorare globuri pentru bradul 
de Crăciun, brutărit, etc. . 
         Au fost organizate vizite la: Muzeul „Antipa”, Muzeul Satului, Muzeul „Ceasului”, Muzeul de 
Ştiinte ale Naturii din Ploieşti, Grădina Zoologică Băneasa, Bucureşti, Bucov şi Târgovişte, Muzeul 
Aviaţiei Pucioasa. Toate vizitele realizate în timp au ca scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea 
copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere. 
          Organizând aceste forme de activitate, preşcolarii sunt introduşi treptat în cunoaşterea unor 
elemente ale realităţii care constituie totodată un izvor nesecat pentru dezvoltarea şi conturarea 
personalităţii lor. Confruntându-se cu realitatea printr-o percepere activ- investigatoare copiii îşi  cultivă  
spiritul lor de cercetare, îşi satisfac curiozitatea şi interesul  spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe.   

Prin acţiuni directe asupra obiectelor şi fenomenelor, ei sunt solicitaţi spre a efectua analize şi 
comparaţii observând caracteristicile esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact, precum  unele 
fenomene ale naturii şi cauze care le determină. Astfel, copiii dobândesc o   mare cantitate de informaţie 
despre munca omului, reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor. Se poate spune că aceste activităţi îmbogăţesc treptat 
bagajul cognitiv, pe de o parte, şi valorifică acumulările realizate pentru stabilirea unor legături şi relaţii, 
pe de altă parte. În strânsă legătură cu cele menţionate, plimbările, vizitele şi excursiile, permit formarea 
treptată a sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, ca şi pentru muncă, om şi realizările sale.  
         Copilul care a învăţat să admire un parc cu flori, să asculte murmurul unui izvor, să observe viaţa 
unei insecte, obiceiurile unei păsări - va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

238



         Copilul trebuie deprins să caute permanent frumosul sub toate aspectele sale: o gingaşă floare de 
câmp, un pom înflorit, o melodie duioasă, un lucru de mână frumos realizat, o clădire impunătoare, 
monumentul unui erou, o casă memorială sunt doar câteva elemente ale mediului care strecoară în inima 
copilului bucurii şi dragoste faţă de locul natal, faţă de tot ceea ce-l înconjoară. Aceste emoţii se păstreaza 
uneori toată viaţa şi reprezintă, mai târziu, baza unor sentimente mai adânci şi conştiente.  
         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. 

 Aceste activităţi extracurriculare  formează copiilor comportamente sănătoase, constituind sursa 
de interacţiune dintre acestia, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea 
respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Ele sunt importante deoarece răspund intereselor şi 
preocupărilor variate ale copiilor,  pun în valoare deprinderile şi capacităţile acestora în diferite domenii 
şi  stimuleză participarea lor în diverse acţiuni, într-un mediu  nonformal. 

Bibliografie:  

 Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
 Lilia Cebanu, Managementul activităţilor extraşcolare, ghid metodologic 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar, Apostol Mihaela 
Scoala Gimnaziala ,,C-tin Ivănescu”,  

com. Poșta Cîlnău, jud. Buzau 

Activitățile extrașcolare reprezintă  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.

Componenentă 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 randul 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. Programul activităţilor extracurriculare vizează acţiuni care să îi ajute pe 
elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si 
etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive.  

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

 Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi 
modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, 
spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le 
revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, concursuri 
naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie 
europeană, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi 
momente artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, 
cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă 
să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora.  

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un prilej 
de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc la formarea 
competenţelor transdisciplinare. Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii 
umane, este un alt obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din 
calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt 
astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, 
respect, frăţie, solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la 
sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de 
iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase. 
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Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de 
artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate 
de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de 
sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de muzică 
uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în 
funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care asigură 
cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

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

 La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată prin 
activităţi extracurriculare foarte atractive : competiţii sportive între clase sau între şcoli, excursii, 
drumeţii. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea 
trasăturilor de voinţă şi de caracter.   

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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TEATRUL PENTRU COPII – ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 
CU ROL BENEFIC ÎN FORMAREA PREȘCOLARILOR 

ED. HORIA-MĂRGĂRINT ARCHIP 
GRĂDINIȚA CU PP NR. 12, IAȘI 

Motto: ”Teatrul este, și el, un dacăl de la care putem învăța multe” 

(Gabriel Sundukyan) 

Activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în grădiniță acoperă o gamă largă de domenii - 
științe, cultură, ecologie, artă, sănătate, autocunoaștere, sport și mișcare, etc. Adeseori, în funcție de 
natura lor și scopurile pe care le urmăresc,  aceste activități presupun încheierea unor parteneriate 
educaționale cu instituții de profil, asociații neguvernamentale, unități medicale, cluburi, teatre, palate ale 
copiilor, pompieri, poliție, biserică și familie. Dintre toate acestea dorim să ne îndreptăm atenția asupra 
parteneriatului grădiniță-teatru deoarece apropierea copiilor de teatru  reprezintă o modalitate inedită prin 
care aceștia pot dobândi cunoștințe și abilități noi sau pot pune în aplicare unele pe care și le-au însușit 
deja prin experiențe anterioare. Nu se vorbește frecvent despre teatru, cu toate că în fiecare grădiniță au 
loc reprezentări periodice ale unor secvențe din povești/ scenete, iar, pe lângă acestea, vizitele la teatru 
sunt deja o obișnuință pentru educatori și preșcolari. Avantajele apropierii copiilor de lumea teatrului sunt 
multiple și vizează achiziții la nivel cognitiv, emoțional-afectiv și/ sau moral-atitudinal.  

La nivel cognitiv, în urma prezenței la o piesă de teatru preșcolarii își însușesc informații 
referitoare la titlul piesei, modul de organizare a unei săli de spectacole și complexitatea decorului, 
observarea costumelor purtate de actori sau marionete și modul în care acțiunea poveștii este pusă în 
scenă. De asemenea, dacă piesa de teatru redă o poveste cunoscută de copii, atunci ei sunt capabili să 
recunoască personajele, să compare ceea ce văd cu ceea știu deja, să își consolideze sau să își 
îmbogățească limbajul cu termeni noi (regionalisme, neologisme, etc.). În urma participării la spectacol 
preșcolarii pot să povestească cele observate, să exprime idei și opinii personale, să facă aprecieri asupra 
celor văzute. 

La nivel emoțional-afectiv, prin intermediul unei piese de teatru copiii se pot transpune într-o 
lume fantastică și pot simți că participă alături de personaje la aventuri extraordinare. Astfel, ei devin 
empatici cu personajul favorit, trăiesc intens fiecare moment, discern acțiunile pozitive de cele negative, 
identifică defecte și calități. 

La nivel moral-atitudinal, orice ieșire în afara spațiului grădiniței reprezintă un prilej pentru 
preșcolari de a-și însuși sau actualiza valori morale, estetice, sociale. Pe parcursul deplasării preșcolarii 
respectă reguli obișnuite de comportament, care sunt stabilite dinainte de educatori și aduse la cunoștință 
atât copiilor, cât și părinților care doresc să participe la activitate. 

 Dintre regulile care trebuiesc respectate amintim: nimeni nu părăsește grupul fără a anunța, orice 
indispoziție fizică sau absență este anunțată imediat, respectarea orei de începere a piesei de teatru și a 
locului repartizat, păstrarea curățeniei, nimeni nu mănăncă și nu se ridică în picioare în timpul piesei, 
ținută vestimentară decentă, comportament civilizat față de ceilalți spectatori, etc. 

La întoarcerea în sala de grupă se poate realiza o evaluare a activității pentru a se observa 
achizițiile preșcolarilor. Această evaluare se poate face frontal prin povestirea celor văzute, prin realizarea 
unor desene în care să fie redate secvențe din timpul piesei sau doar a personajul favorit.  

Din cele expuse mai sus concluzionăm subliniind, încă o dată, rolul benefic pe care îl are teatrul – 
fie că se prezintă în forma sa tradițională (teatru cu roluri jucate de actori) sau că utilizează păpușile. 
Participarea preșcolarilor la piese de teatru asigură dezvoltarea capacității de comunicare, însușirea 
conținuturilor literare într-o manieră inedită/ activă, dezvoltarea memoriei, imaginației și empatiei, 
crearea unui prilej de însușire a unor valori morale, estetice și sociale. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof.Ardeiu Iulica-Daniela 
Colegiul  Tehnic Motru-Gorj 

    Ca și cadru didactic consider că activitățile extrașcolare trebuie să se bazeze pe o relație bine 
consolidată între  educația non-formală și comunitate școlară(elevi,părinți,comunitate,parteneri 
instituționali).De asemenea inovația fiecărei activități este baza sustenabilității acesteia. 

  Un factor important al educației sistematice și non-formale îl constituie instituția școlară. La nivelul 
acestei instituții, educația și instrucția ajung într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul 
programat, planificat și metodic al activităților instructiv-educative. Educația se realizează în forme 
diverse, cel mai adesea prin activități în comun, elevii învățând unii de la alții.  
      Școala este o organizație care  produce învățare  prin activități extrașcolare. Specificul ei decurge, în 
esență, din faptul că ea este investită cu funcția de a produce învățare și își structurează toate celelalte 
aspecte organizaționale și funcționale în această direcție. Școala este o instituție delegată de comunitate să 
transmită un anumit set de valori.  Analiza activităților extrașcolare  presupune nu numai centralizarea 
acestora la nivel de instituție de învățământ –organizație școlară ci o încununare a succesului ce rezultă 
din participarea la ateliere de creație,simpozioane,festivaluri.. Acest model concepe organizația școlară 
dintr-o perspectivă inovatoare care asigură: a) orientarea instituției spre obiective aflate în concordanță cu 
cerințele funcționale ale sistemului de educație/învățământ; b) valorificarea deplină a resurselor 
pedagogice în concordanță cu cerințele funcționale ale proiectării curriculare; . Influența dascălilor asupra 
dezvoltării concepției copilului despre sine și a stimei de sine este foarte puternică. Elevul indiferent de 
vârstă va fixa abilitățile practice,organizatorice și își va consolida comunicarea asertivă prin intermediul 
activităților extrașcolare. Atunci când este încurajat să facă asemenea lucruri și este lăudat pentru 
realizarea lor, treptat va manifesta tendința de a munci susținut, de a persevera în realizarea sarcinilor 
dificile, de a pune munca înaintea plăcerilor de moment. Parteneriatul școală-familie în zilele noastre 
primește noi valențe. În lucrarea Management educațional pentru directorii unităților de învățământ, 
Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele 
„învață“ – se informează asupra modului de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; b) 
părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități; c) părintele devine un suport al 
imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine 
pozitivă față de școală; d) părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui 
sau învățătorului informații despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective și de 
sănătate ale acestuia; e) părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl 
ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; f) părintele ca profesor – oferă cadre 
de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – inițiator al schimbărilor din școală – 
are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale – părintele poate să 
propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului. 

În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a amplifica 
implicarea copiilor în activități extrașcolare care trebuie să fie evidențiate prin valorificarea educației non-
formale. 
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Obiectivelor educației non-formale, se pot introduce într-o listă, de forma următoare: 

 Creare de programe educaționale care să încurajeze aptitudini, valori, competenți (abilități) și
forme de organizare socială, capabile să prelucreze, sa promoveze si sa produc schimbarea și să 
acorde considerație satisfacerii necesităților existente. 

 Crearea de programe de capacitare care să ducă la creșterea oportunităților de angajare, pentru ca
omul sa poată ajunge la situația de a-și îmbunătăți veniturile familiei și modificarea în tot mai bine a 
condițiilor de viață. 

 Transmiterea de cunoștințe de bază și de competențe (abilitați) necesare comunicării și integrării
în societate. 

 Programele sunt adresate către persoane de diferite vârste, gen, statut social, rasă

Factorii care influențează ca educația non-formală sa fie în vigoare 

 Creșterea cererii de educație.
 Rentabilitatea investițiilor în educație, în comparație cu cele convenționale.
 Tehnologia informației și a comunicațiilor facilitează o învățare metodică și eficace, chiar si în

afara cadrului instituției școlare, servind ca bază formelor de educație non formală și potențează într-o 
enormă măsură auto-didactica (asimilarea independentă). 

 Școala a fost mult mai concentrată pe transmiterea de cunoștințe decât pe generarea "științei de a
face", menținându-se complet străină de lumea activității lucrative, si este demnă de remarcat 
defazarea dintre ceea ce sistemele de învățământ produc în ce privește formarea profesională și 
cerințele de pe piața muncii. în fața unui astfel grad de ineficiență, educația non-formală s-a preocupat 
de crearea de programe pentru a solventa această deficiență. 

 Toate modificările în jurul valorii de viața de familie, al ambientului de muncă, al mediului urban,
împotriva marginalizării, crează nevoi noi și diferite de necesități educative, si pe care trebuie să le 
acopere sistemul de educație non-formală. 

 Criza clasicei școli contribuie, fără îndoială, la crearea mijloacelor, resurselor, inclusiv la crearea
de instituții non-formale, pentru a completa, înlocui sau substitui educația convențională, în beneficiul 
vreunui determinat grup de indivizi (public țintă). 
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Sărbătorile pascale din perspectiva oltenilor. 

Prof. Ardeiu Iulica-Daniela 
Colegiul Tehnic Motru, Gorj. 

– Denumirea sărbătorii derivă din cuvântul ebraic Pesah, care desemna  sărbătoarea eliberării evreilor din
Egipt şi a reîntoarcerii lor în patrie, numită şi „sărbătoarea azimelor” şi celebrată între 14 şi 21 Nisan 
(aprilie, după prima lună plină a echinocţiului de primăvară). Forma Paşti  a pătruns în limba română pe 
filieră latino-bizantină: Paschae. Primii creştini numeau Pesah masa ritual-comemorativă ţinută în seara 
zilei de 13 Nisan sau în joia dinaintea Duminicii Învierii, în amintirea ultimei întâlniri a lui Iisus cu 
discipolii Săi: Cina cea de Taină. Mai apoi, în primele trei-patru secole, avea să se prăznuiască Paştile 
Crucii (comemorarea patimilor lui Iisus) şi Paştile Învierii. S-a renunţat în cele din urmă la agapele 
creştine ce tulburau postul, în locul lor, în Joia Mare, impunându-se slujbele. 

• Ce ne puteţi spune despre perioada premergătoare sărbătorii pascale?

– Postul Paştelui durează şapte săptămâni şi este cel mai lung şi mai sever de peste an. Vorbind despre
Postul Paştilor (denumit popular şi Păresimile din latinescul quinquagessim care înseamnă cinzeci sau 
Cincizecimea), trebuie să subliniem că  nu toate săptămânile acestui acestuia au o importanţă marcată de 
sărbători şi de tradiţii populare. Prima şi ultima se mai numesc şi Săptămâni Mari, cu toate că prima este 
marcată de obiceiuri dintre cele mai vesele (Strigarea peste sat, Lăsatul Secului). Acest lucru, ca şi 
angrenarea unor străvechi sărbători agrare, casnice sau legate de cultul morţilor, este rezultatul oscilării 
postului de-a lungul secolelor, între limite foarte mari, de la câteva zile la şapte săptămâni, cât şi al 
interferenţei culturilor catolic şi ortodox. 

Primele zile ale celei dintâi săptămâni de post sunt afectate, ca şi la Crăciun, separării complete a 
ustensilelor gospodăreşti folosite în cele nouă săptămâni anterioare, de cele în care se va prepara hrana în 
următoarele şase. 

Duminica Floriilor este cea mai importantă sărbătoare a postului Paştilor, întrucât ea aminteşte creştinilor 
momentul în care Mântuitorul a hotărât să-şi înfrunte potrivnicii. Am putea spune că, începând din 
această zi, intrăm în „timpul tare al sărbătorii”, rememorând şi trăind spiritual patimile Lui, încercând ca 
prin jertfă şi rugăciune să fim vrednici de bucuria mântuirii. 

• Care este simbolul acestei sărbători?

– Emblema vegetală a acestei sărbători este, la români, salcia, cel dintâi arbore care înverzeşte. Se
povesteşte despre ea că a fost binecuvântată de Maica Domnului pentru că şi-a întins crengile să treacă o 
apă pentru a ajunge la locul unde era răstignit Fiul său. De aceea, preoţii o slujesc în biserică, oamenii se 
leagă în jurul taliei ca să scape de dureri şi înghit mugurii împotriva durerilor de gât. Salcia sfinţită este 
adusă acasă şi folosită ca stimulent magic. Ramurile sfinţite la biserică se aduc acasă, se pun la porţi, la 
uşile caselor şi ale grajdurilor, pentru protecţia magică şi alungarea spiritelor malefice.  În unele sate din 
nordul judeţului ramuri de salcie sfinţite se înfigeau prin grădini, vii, livezi, pentru a le ajuta să rodească 
(înfigerea în pământ prefigura actul fecundităţii). În alte sate există obiceiul atingerii copiilor mici cu 
ramuri sfinţite de salcie, pentru a creşte şi  a se dezvolta întocmai ca salcia. Stupii se încing cu salcie 
sfinţită pentru a rodi din belşug. Ramurile rămase se pun la icoană şi se întrebuinţează în timpul anului 
contra multor boli, ca apărare contra grindinei şi furtunilor sau erau folosite în diferite descântece şi vrăji. 
Pe vreme de furtună ramuri de salcie sfinţită se aruncau afară, în curte, sau pe acoperişul caselor pentru a 
opri furtuna. 
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Sărbătoare a renaşterii naturii şi a etalării splendorilor ei vegetale, a armoniei şi iubirii, această zi cu 
incontestabile semnificaţii creştine a avut un corespondent festiv în Antichitate. Floralia, luna aprilie, era 
dedicată zeiţei sabine Flora, care domnea asupra tuturor florilor şi seminţelor, care dăruise oamenilor 
mierea şi alinase mânia Junonei ajutând-o să-l conceapă din mireasma unei flori miraculoase pe zeul 
Mars, patronul celei dintâi luni de primăvară. 

• Care sunt obiceiurile de Paşte ce se practică prin această zonă a ţării?

– În ziua de Paşti, în satele din judeţul Olt, se practică spălarea rituală. Într-un lighean se pune un ou roşu,
în unele locuri două, şi o monedă de argint. Se toarnă apă proaspătă, neîncepută, adusă de la fântână. Toţi 
ai casei se spală pe rând, dându-şi fiecare cu oul roşu peste obraz şi zicând : „Să fiu sănătos, şi obrazul să-
mi fie roşu ca oul, toţi să mă dorească şi să mă aştepte aşa cum sunt aşteptate ouăle roşii de Paşti, să fiu 
iubit ca ouăle în zilele Paştilor”. După aceea se ia moneda de argint şi trecând-o peste faţă se zice : „Să fiu 
mândru şi curat ca argintul”. Fetele mai zic „să trec la joc din mână-n mână ca şi banul, să fiu uşoară ca şi 
cojile de ouă, care trec plutind pe apă”. În unele sate, în lighean se pune şi o crenguţă de busuioc, 
deoarece se zice că dacă te speli cu el vei fi onorat ca busuiocul. 

Întorşi de la biserică, membrii familiei se aşează la masă, gustând mai întâi din ouăle şi pasca sfinţite. 
Ouăle se ciocnesc după un anumit ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocneşte oul ţinut în 
mână de un comesean, în timp ce rosteşte cunoscuta formula „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: 
„Adevărat a Înviat!”. După credinţa populară, e bine de ţinut minte cu cine ai ciocnit întâi pentru că, dacă 
din întâmplare te rătăceşti în vre-o pădure, n-ai decât să-ţi aminteşti cu cine ai ciocnit întâi de Paşti, şi 
imediat găseşti drumul pe unde ai venit. Masa din prima zi de Paşti este un prilej de reunire a familiei, 
decurgând după un adevărat ritual. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Inv. Primar: Ardelean Camelia 
LIT. N. Jiga Tinca, Bihor 

               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”. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 
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.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 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.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 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 
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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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 
preşcolară, 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 . 

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe 
ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea       
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ACTIVITĂȚILE  EXTRAȘCOLARE - ATRACȚIE  ȘI  ÎNVĂȚARE 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 
Școala  Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani 

,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, educatorul trebuie să sprijine acest proces de 
desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’.                     ( Constantin Narly) 

Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la 
intervale scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a 
ritmului de viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în 
întâmpinarea nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală, elevii trebuie să aibă 
motivaţia de a se informa şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 
           Şcoala românească, din ultimii ani, începe să fie altfel decât era acum zece ani. Activitatea 
instructiv - educativă trebuie în aşa fel organizată încât elevii să găsească în interiorul acesteia resursele 
energetice necesare, motivele care să-i stimuleze permanent la acţiuni ce sunt compatibile  cu cerinţele 
vieţii sociale.  

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi eficiente care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, 
şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activități care îmbracă cele mai variate  forme, deoarece 
ele sunt de o reală importanță într-o lume în care viața copilului este dominată de mass media, televizor, 
calculator și internet, a căror utilizare lăsată la voia întâmplării, nu fac decât să contribuie la 
transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și 
mai presus de toate cu o șubredă  dezvoltare intelectuală. 

Timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenția organizatorilor procesului de instruire 
și educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei generații. Copiii au 
nevoie de activități de joc, de dans, de sport, recreative și totodată necesare a cumulării de noi 
cunoștințe. Este și motivul pentru care cadrele didactice trebuie să acorde toată atenția bunei organizări a 
timpului liber al copiilor din școli, îmbinând armonios, munca și învățarea cu distracția și jocul.  

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. 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 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. 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.  

Prin activitățile extracurriculare desfășurate în școli se urmărește completarea procesului didactic, 
organizarea rațională și plăcută a timpului liber. O cerință foarte importantă vizând opțiunea pentru astfel 
de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și dorințele copiilor și 
ordonarea lor într-un repertoriu cu o tema centrală. 

Acestea pot avea un conținut cultural, artistic sau spiritual, un conținut științific și tehnico-
aplicativ, un conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de participare la viața și activitatea 
comunității locale. 
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În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele 
de acțiuni care se realizează în afara programului propriu zis : plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, 
serbări cu diferite ocazii, concursuri școlare, parteneriate  pe diferite teme, etc . 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, elevii se confruntă  cu realitatea 
printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Ei  dobândesc o mare cantitate de informații 
privind munca și viața omului în diferite contexte își formează reprezentări simple despre structura și 
condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor și 
frumuseților patriei. În cadrul  activităților în aer liber, copiii își pot forma sentimentul de respect și 
dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariție. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, organizate selectiv, 
constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Atât 
activitățile turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogățirea și lărgirea vocabularului activ, a 
socializării, a diverselor conținuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților artistico – plastice și de educarea limbajului, au mai 
multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Spectacolele, serbările, vizionările de filme, teatre, constituie o altă formă de activitate prin 
intermediul cărora copiii fac cunoștință cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate îi pune pe 
cei mici atât în calitate de actori cât și de spectatori în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, 
precum și în faptul că se apelează în permanență la afectivitatea copilului. 

Viața afectivă la această vârstă constituie temeiul viitoarei personalități. A te concentra asupra ei, 
a mecanismelor proprii de funcționare, constituie, de fapt, esența activității instructiv – educative a 
dascălului în școală, adică un barometru de apreciere a eficienței acestei munci, chiar dacă roadele ei vor 
fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. Comunităţile solide şi 
sănătoase, clasele responsabile, recunosc rolul important al fiecărui individ ca membru cu drepturi şi 
responsabilităţi egale cu ceilalţi membri.  

Dascălii trebuie să-i ajute pe elevii lor să aibă un sentiment al apartenenţei, identităţii şi valorii de 
sine. Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învăţământul românesc evoluează spre un învăţământ 
modern, de tip european, cu o largă deschidere spre valorile democraţiei  având în centrul atenţiei elevul 
și nevoile sale.  

Educaţia îi permite copilului să-şi croiască propria personalitate constituită din ansamblul  
organizat ierarhic al însuşirilor fizice, intelectuale, afective, social-morale şi volitiv-caracteriale. Şcoala, 
principalul factor de educare şi formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult, poartă răspunderea  
realizării şi pregătirii sale astfel încât acesta să se poată adapta condiţiilor în schimbare ale mediului 
socio-cultural.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF ARDELEAN FLORENTINA CERASELA 
GPN NR. 2 BUDUREASA GRUI, 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 vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

       Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea 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 afară mediului școlar, în afară 
instituției de învățământ, cu participarea grupei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituțîi 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, drumețîi, 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 afară mediului școlar sau/și de către alte
instituțîi 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 relațîi, iar activitățile
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identitățîi, dezvoltă capitalul social al
copiilor. 

        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 viețîi, 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 componentă cognitivă și cea 
comportamentală.  

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 sedezvoltă 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 să pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune grupa  de copii . 
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     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 caracterrecreativ ;copiii au teren liber pentru a-și manifestă în 
voie spiritul deinitiativa;participarea este liber consimțită, necoditionata, constituind unsuport puternic 
pentru o activitate susținută;au un efect pozitiv pentru muncă desfășurată în grup;sunt caracterizare de 
optimism și umor;creează un sentiment de siguranță și încredere tuturorparticipantilor;urmăresc lărgirea și 
adâncirea influențelor exercitate în procesulde 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 raţionalăşi 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 soluţîi 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. 

         Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul 
pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. Am organizat excursii la Peștera Urșilor din comuna  Chișcău 
din jud. Bihor  , la Grădina Zoologică din Oradea, excursie cu trenul pe ruta Beiuș-Vascau, excursie la 
Muzeul Municipal Beiuș. Serbările marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste 
activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, de 8 Martie  și la 
sfârşit de an şcolar, oferindu-le copiilor  posibilitatea de a se exprimă liber oral sau prin muzică 
       Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
grupa mare am încercat  să realizez un echilibru între activităţile școlare şi cele extracurriculare. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Profesor Învăţământ Primar Ardelean Marica 
Şcoala. Gimnazială Zărand,  Jud. Arad 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul  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 
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.  
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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 : * 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: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. ARDELEAN RAMONA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ZĂBRANI 

„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 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. 
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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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STUDIUL LITERATURII PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

PROF. ARDELEANU ADINA-MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ASĂU- JUD. BACĂU 

          În orientarea modernă a şcolii, o problemă importantă o constituie diversificarea procesului de 
învăţare. Alături de lecţie, care este forma principală de organizare a procesului de învăţământ, formele de 
activitate, organizate în afara şcolii sau de diferite instituţii extraşcolare ocupă din ce în ce mai mult un 
loc important. În faţa cerinţelor sporite pe care societatea contemporană le impune şcolii, activităţile 
extraşcolare vin să completeze cunoştinţele dobândite de elevi la orele de curs, să ofere aplicabilitate 
acestor cunoştinţe şi să pregătească elevii pentru munca profesională de mai târziu.Coroborate cu 
activitarea desfăşurată prin lecţii, marea varietate a formelor de activitate extraşcolară oferă un sprijin 
efectiv şi multilateral realizării tuturor sarcinilor educaţiei. Cunoştinţele dobândite de elevi în cadrul 
sistemului de lecţii din şcoală, sunt astăzi completate prin numeroase alte activităţi complementare. Marea 
varietate a acestor activităţi se referă atât la conţinut, cât şi la formele lor de organizare, Printre multiplele 
forme de manifestare a unor astfel de activităţi, pot fi amintite serbările şcolare, expoziţiile de carte, 
vizionarea unor ecranizări ale marelor capodopere ale literaturii române şi universale, spectacolele de 
teatru, excursiile, întâlniri cu mari personalităţi ale literaturii, cluburi de lectură sau cercuri literare. 
            Între activităţile extraşcolare utilizate în studiul literaturii române, un loc important îl ocupă 
Clubul de lectură. Acesta reprezintă o formă de activitate pe cât de utilă, pe atât de interesantă şi plăcută. 
Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestora, elevii îşi formează deprinderile de muncă independent şi 
concret lucrativă. Totodată, Clubul de lectură este un bun prilej de a cultiva gustul pentru lectură, artă şi 
frumos. Împreună cu elevii Clubului de lectură “Jules Verne”, organizat în şcoala noastră, am desfăşurat 
câteva activităţi atractive, printre care “ Noaptea Sfântului Andrei”. Activitatea s-a desfăşurat pe trei 
secţiuni: lectură, creaţie, confecţionarea unor obiecte specifice ( sculptură în bostani, măşti tradiţionale, 
desene). În cadrul secţiunii de lectură, membrii clubului au ascultat fragmente din opere interesante, cu un 
plus de mister şi suspans, precum “ Poveste de Crăciun”, de Charleskens, volumul “ Harry Potter şi 
camera secretelor” al autoarei britanice Joanne K. Rowling sau “ Vraciul” de Joseph Delaney, în lectura 
unor colegi. Ei au avut apoi posibilitarea de a-şi împărtăşi câteva păreri pe marginea acestor lecture. 
Pentru secţiunea creaşie, elevii au redactat scurte povestiri “ de groază”. Câteva dintre acestea au fost 
lecturate în faţa colegilor, bucurându-se de aprecierea acestora. Activitatea s-a încheiat cu confecţionarea 
unor obiete mai neobişnuite. La realizarea acestora elevii au participat cu multă plăcere, potrivit talentului 
şi dorinţei.fiecăruia dintre ei. Alte activităţi extraşcolare interesante desfăşurate de Clubul de lectură al 
şcolii au fost cele în parteneriat cu biblioteca din oraşul nostru sau cu Cafeneaua literară. Astfel, elevii au 
aflat că lectura nu înseamnă numai informatie, ci şi placere emoţie şi experienţă de viaţă. 
              Anul şcolar trecut, în săptămâna “ Şcoala altfel” membrii Clubului de lectură l-au avut în 
mijlocul lor pe actorul Valentin Bulat, care a prezentat spectacolul de teatru “ Scrisori din tranşee”, 
dedicate Centenarului Marii Uniri.Această întâlnire a reprezentat pentru elevi un bun prilej de trăire a 
unor emoţii, dar şi de a afla câte ceva din tainele meseriei de actor. 
        Cercurile literare reprezintă o formă atractivă de activitate extraşcolară, care pot avea în ilor, centru 
diferite preocupări legate de activitatea literară: cercuri de creaţie literară sau cercuri dramatice. Dincolo 
de cunoştinţele teoretice cu care vor fi familiarizaşi elevii participant la aceste cercuri, ele vor oferi 
acestora tot atâtea  posibilităţi de afirmare artistică, de autocunoaştere şi de iniţiere, susţinere şi dezvoltare 
a comportamentului ludic. Munca în cercuri trebuie să aibă un character active, să promoveze 
independenţa elevilor şi să le dezvolte acestora calităţi intelectuale şi morale. Prin sarcinile pe care le 
primesc, membrii cercului îşi formează aptitudini de lucru în echipă, învaţă să se accepte, să colaboreze şi 
să se asculte unul pe celălalt, calităţi atât de necesare omului contemporan. Cercul literar înseamnă, 
totodată, destindere şi divertisment. Activitatea cercurilor literare poate fi concretizată în publicaţii 
literare, ce stimulează lucrările de creaţie ale elevilor şi valorifică rezultatele muncii colective. Publicaţiile 
literare sunt mândria şcolii şi, totodată, recunoaşterea valorii acesteia.  
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           Alături de Clubul de lectură şi cercurile literare , excursia literară este cea mai complex formă de 
educaţie, care vine în sprijinul diferenţierii învăţării şi pune elevul în contact direct cu fenomene 
lingvistice, monografice, istorice, urbanistice, economice. În opinia lui Constantin Parfene, excursia 
literară nu este o simplă deplasare în natură, ci devine “o cale preţioasă de receptare a literaturii, de 
sensibilizare pentru frumosul din literatură şi natură, de documentare, de fixare a cunoştinţelor de 
literatură şi de cultură generală, de cultivare a sentimentului patriotic, de stimulare a aptitudinilor 
creatoare ale elevilor”. Excursiile întreprinse la Bojdeuca lui Creangă sau la Casa Memorială a acestuia 
de la Humuleşti, au oferit elevilor prilejul de a cunoaşte îndeaproape mediul social şi creativ al 
scriitorului, de a intra în contact cu materiale de scris specifice vremii, cu materiale personale ale 
scriitorului, precum fotoggrafiile de familie şi nu în ultimul rând, cu manuscrisele operelor lui Creangă. 
            Observarea de către elevi a acestor manuscrise a reprezentat o modalitate de a pătrunde în” 
laboratorul” de creaţie al scriitorului. Totodată, vizitarea Caselor memoriale ale unor scriitori, au 
influienţat percepţia elevilor faţă de întâmplările povestite în operele lor sau faţă de personajele care iau 
parte la acestea.O altă excursie interesantă întreprinsă împreună cu elevii şcolii noastre, în cursul anului 
trecut, în săptămâna „ Şcoala altfel”, a fost cea de la Ghimeş-Palanca, unde am vizitat mormântul lui Emil 
Rebreanu şi muzeul amenajat în apropierea acestuia.Elevii au putut, astfel, cunoaşte împrejurările istorice 
care au inspirat romanul „ Pădurea spânzuraţilor”, de Liviu Rebreanu, înţelegând mai profund 
frământările personajului principal.Deosebit de interesant a fost pentru ei şi modelul moral şi patriotic 
oferit de ofiţerul român Emil Rebreanu, prototipul personajlui Apostol Bologa. 
            Dincolo de caracterul predominant literar al acestor excursii, ele reprezintă o componentă 
educaţională valoroasă, oferind copiilor multiple oportunităţi de recreere, de socializare, de valorificare a 
potenţialului creativ şi intelectual al acestora. Demne de amintit sunt şi activităţile extraşcolare cu caracter 
periodic şi ocazional, precum manifestările artistice pe diferite teme, concursurile şcolare, vizitele la 
muzee ale literaturii, la teatru sau la redacţiile unor publicaţii locale.  
               Fără a minimaliza importanţa activităţii de tip curricular, considerăm că educaţia 
extracurriculară are un rol bine definit în formarea personalităţii elevilor, fiind totodată un mod plăcut şi 
util de petrecere a timpului liber. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv- educativ 

Școala Gimnazială Scobinți- Bădeni 
Înv. Argatu Simona 

           Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative.  Astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică 
și totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a 
învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare 
activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul 
pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
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 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. 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, 
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 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 
in 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 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. Copii 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. 
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ROLUL ȘI  IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR  EXTRACURRICULARE 

Prof. Înv. Primar ARITON  CĂTĂLINA 
Școala Gimnazială nr. 1 Matca, Jud. Galați 

„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..” 

(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. 
       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 activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 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 și mai presus de toate slabi 
dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumuleaza o serie de 
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    
          Activitățile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale , 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 și dragoste față de  natură, față de om și realizările sale. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate , 
imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. 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, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intuit și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 
         Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care copilul 
face cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși 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 și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
          Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură etc. 
          Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul că arta 
filmului dă copiilor iluzia realității. Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte 
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activităţi desfăşurate  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.             
        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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ACTIVITATILE   EXTRACURRICULARE   IN  GRADINITE 

Educatoare –Armean Luminita 

           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 , 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 elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
          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.  Copiii, au nevoie, de activitati de joc, de dans, de 
sport. Este si motivul pentru care educatoarele trebuie sa acorde toata atentia bunei organizari a timpului 
liber al copiilor din gradinite, imbinand armonios, munca si invatarea cu distractia si jocul. 
         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. 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. 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. 

       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 

263



Rolul activtăților extracurriculare 
Educația prin teatru 

Liceul Teoretic “Nicolae Jiga” Tinca, Bihor 
Prof. inv.primar Arosculesei Loredana 

Educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de schimbarile din toate 
domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informative peformativ, educația depașește limitele 
exigentelor si valorilor naționale și tinde spre universalitate. Spectacolele de teatru, ca si activități 
extrașcolare, formează copiilor extraordinară capacitate de percepere, întelegere, observare, perseverare și 
explorare a simțului abstractizării. În primul rând, prin participarea la un spectacol de teatru, prin 
interpretarea unui rol, omul surprinde pe cei din jur, dar mai ales pe sine însuși, aflându-și astfel limitele 
și reușind să se desprindă de cotidian. În al doilea rând, participând la spectacole de teatru, oamenii 
socializează și stimulează inteligența și creativitatea. Teatrul educa prin oferirea unui câmp de acțiunei, de 
afirmare a personalității, iar copiii, mai ales, au satisfacția exprimării conduitelor achiziționate. 
Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, le formează copiilor o extraordinară capacitate de 
percepere, înţelegere, observare, perseverare şi explorare a simţului abstractizării. Fie că se rezumă doar 
la vizionarea de spectacole la teatru, fie că îi au ca şi protagonişti pe preşcolari, scenetele de teatru susţin 
achiziţionarea unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută preşcolarii să conştientizeze propria 
capacitate de a acţiona asupra realului. Prin participarea la un spectacol de teatru, prin interpretarea unui 
rol, copilul îşi surprinde părinţii, invatatoarea, dar, mai ales, pe sine însuşi. Astfel, el se poate juca, dar nu 
aşa cum fac adulţii, ci într-un univers adaptat la capacităţile sale de înţelegere şi memorare. 
Înclinaţia copiilor de a da viaţă obiectelor împrumutându-le intenţii sau de a-şi atribui roluri, oferăun vast 
teren de acţiune pentru dezvoltarea imaginaţiei şi a intelectului, fiind totodată şi o plăcere care facilitează 
deschiderea către societate şi o motivaţie care permite maturizarea afectivă. Prin urmare, copilul va căpăta 
astfel stăpânirea de sine, necesară în procesul de construcţie a personalităţii, iar spectacolele de teatru 
devin pentru copii o formă veritabilă de educaţie. Jocul de-a teatrul îi ajută să se deprindă cu spaţiul şi 
spaţiile, cunoaşterea propriului corp, exerciţiul imaginaţiei, capacitatea de se asculta pe sine şi pe ceilalţi, 
rigoarea, sensibilitatea, modestia, asumarea riscului. Punând mai mare accent pe cunoştinţe decât pe 
nevoile emoţionale, se creează o prăpastie între corp şi spirit. Sensibilitatea este abandonată, procesul 
instructiv-educativ derulându-se în detrimental acesteia. Rolul nostru este, prin urmare, acela de a regăsi 
această sensibilitate naturală, apoi de a o ghida şi, în final, de a o cizela.  Scenetele de teatru au un rol 
important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, fiind 
totodată un mijloc de socializare a preşcolarilor. Programele distractive, serbările, şezătorile sunt activităţi 
care răspund unei duble necesităţipsiho-pedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa 
capacităţi psiho-fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare dirijată 
sau la alegere valoarea scenetelor rezidă între îmbinarea dintre formative şi informativ, util şi plăcut în 
conţinutul educativ al acestora. Scenetele de teatru influenţează dezvoltarea copilului din punctul de 
vedere al educaţiei intelectuale, morale, estetice, fizice. 
În concluzie, teatrul, ca activitate extracurriculară,  are un important rol în dezvoltarea, educarea, 
formarea personalității unui copil pe plan afectiv, cognitiv, estetic, fiind totodata un mijloc de socializare. 

BIBLIOGRAFIE:  
Laurian Simona, “Literatura si teatru pentru copii” ,editura Presa Universala Clujeana, Cluj Napoca, 2011 
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 ,, Bucuria vine din lucruri mărunte, liniștea vine din suflet,  căldura sărbătorilor vine din inima 
noastră.”   

 În preajma sărbătorilor de iarnă şi de primăvară , trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale. 
Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi a 
deveni mai buni, mai darnici. 

Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se forma 
de la  cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme 
şi valori morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru. Toţi oamenii au 
îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să 
respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie generoşi, să fie în stare să redea 
un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă. 
Proiectul ,,COPILE, FII DARNIC, FII BUN !‘’ ilustrează cel mai bine ce înseamnă a dărui şi a primi,  
pentru cei care într-adevăr au nevoie. 

În pragul  sărbătorilor de iarnă, de Crăciun,  de Paşti, , aducem un strop de bucurie în sufletele 
celor cu care viaţa nu a fost atât de darnică. 
SCOPUL PROIECTULUI :  
 Colectarea de jucării, a unor  produse alimentare / dulciuri , rechizite scolare şi hăinuţe şi donarea

acestora celor 50 copii cu posibilitati financiare scăzute. care sunt fie orfani, fie provin din familii
cu o situaţie financiară precară /  din familii cu posibilităţi financiare reduse.

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 Formarea dorinţei de a dărui, a empatiei şi  mai ales spiritul de a ajuta cumva, precum şi bucuria

sinceră a momentelor de dăruire;
 Realizarea unui feed-back activ între preşcolari şi elevi;
 Mediatizarea acţiunilor desfăşurate de ambele instituţii ;
 Dezvoltarea dialogului între  elevii, cadrele didactice implicate în derularea acţiunilor  şi copiii de

la Grădiniţa ,, GIROTONDO’’;
 Implicarea activ-participativă a tuturor preşcolarilor în derularea acţiunilor ;
 Cooperarea/colaborarea între elevi  şi preşcolari ,în vederea desfăşurării acţiunilor  propuse,

manifestând interes pe tot parcursul activităţilor;
 Cultivarea trăsăturilor moral – civice ale preşcolarilor şi elevilor , ale cadrelor didactice

participante la proiect , în vederea realizării unui parteneriat eficient ;
 Formarea unei înalte conduite morale, prin implicarea elevilor în acţiuni practice caritabile,

demonstrând un comportament de bun cetăţean şi bun creştin .
GRUPUL ȚINTĂ: 
 29 elevi din clasa a III-a C/ a IV-a C şi 50 preşcolari de la Grădiniţa
,, GIROTONDO’’ , cadre didactice de la cele două  instituţii partenere . 
 Colaboratori : părinţii elevilor
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RESURSE: 
 materiale: laptop , casetofon , aparat de fotografiat , aparat de filmat , îmbrăcăminte, jucării,

alimente, dulciuri, rechizite şcolare . 

 financiare: din resurse financiare proprii / proiect cu finanţare extrabugetară ( sponsorizare din
partea părinţilor ) .

FINALITĂȚILE PROIECTULUI:  
 Realizarea unui portofoliu /mapă cu materialele proiectului  / Rapoarte de activitate / Poze din

timpul activităţilor desfăşurate ; 
 Organizarea unui  panou cu fotografii  ce demonstrează activităţile proiectului .

DISEMINAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI : în cadrul comisiei metodice. 
EVALUARE:  
 Chestionare aplicate elevilor ;
 Expoziţie  de fotografii cu secvenţe / momente din timpul derulării activităţilor .

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURAT CU ELEVII ÎN CADRUL PROIECTULU I,, 
BUCURIA DE A TRĂI, DE A DĂRUI ‘’ 

 ,,Surprize de la Moş Crăciun ! ‘’ - Interpretarea unor cântece / colinde  şi mici scenete pentru
copii , cu ocazia sărbătorilor de iarnă,a Crăciunului şi Anului Nou,  de către elevii de la Şcoala
Gimnazială ,, Grigore Antipa’’  , dar şi de către preşcolarii de la ,, GIROTONDO ’’ ;

 Acţiunea ,,Bucurii de Crăciun ‘’- acţiune caritabilă
 Distribuirea / Oferirea de jucării, alimente, dulciuri copiilor  .

Perioada : Decembrie 2018 / 2019

 ,,Mama, cea mai dragă ființă din Univers!’’ - Interpretarea unor cântece specifice
evenimentului, cu ocazia Zilei de 8 Martie , a Mărţişorului , de către elevii Şcolii Gimnaziale  ,,
Grigore Antipa’’  , dar şi de către preşcolarii de la ,, GIROTONDO ’’ ;

 Oferirea de cadouri şi mărţişoare, felicitări - desene , jucării, dulciuri copiilor de la grădiniţă .
Perioada : Martie 2019 / 2020

 ,,Hristos a Înviat !’’/ ,, Generozitatea Iepuraşului de Paşte ’’
 Interpretarea unor cântece vesele şi antrenante  pentru copii , cu ocazia sărbătorilor de Paşti,de

către elevii de la Şcoala Gimnazială ,, Grigore Antipa’’  , dar şi de către preşcolarii de la ,,
GIROTONDO ’’ ;

 Acţiunea ,, Cadouri de la Iepuraş ‘’- acţiune caritabilă
 Oferirea de cadouri de Paşti  : jucării, alimente, dulciuri tuturor copiilor de la grădiniţă .

Perioada : Aprilie 2019/2020
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Rolul formativ al activităților extracurriculare 

Profesor Asavei Ionela 
Liceul Tehnologic Răchitoasa,Bacău 

       Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de cultură 

generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea contribuie la 

dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural. Educația estetică este o 

componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm formarea personalității omului 

prin frumosul existent în natură, artă și societate. Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, 

înviorează, transformă și determină la meditație. Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din 

artă și societate, să înțeleagă mesajul unei opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, 

să observe și să interpreteze un tablou de pictură sau un monument arhitectonic. Obiectivul fundamental 

al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea aptitudinilor artistice din mai multe 

domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, teatru, cinematografie. Obiectivele educației 

estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin activitățile extrașcolare: cercuri 

artistice, vizionări de filme , de spectacole și expoziții, activități cultural-artistice, serbările școlare, 

excursii în natură. Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității 

participării lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de 

lucru, și anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală a 

elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea orizontului, 

familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. Programarea și alegerea activităților se face ținând 

cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor pentru o disciplină sau pentru artă , în general.  

Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei , lăsându-le libertatea de a alege tema 

activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor , atrag tot mai mulți elevi.  

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, filme, ele 

nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și complexe, 

intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul. Activitățile extracurriculare 

vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât trăiește, învață. A învăța să înveți și a 

dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației permanente, educație ce integrează toate 

nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le 

anticipeze și să se adapteze la ele. Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile 

creative ale elevilor, aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, 

ingenuozitatea și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați 

și talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 

olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de 

învătământ. Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 

importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 

ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate 

în atitudini și acțiuni. Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a 

lungul timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se 

dezvoltă intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își 

cunosc mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  
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Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de succes, 

aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  

Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se arate 

progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  

Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  

        Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, activități 

lipsite de evaluări riguroase. 

Bibliografie:  

Constantin Cucoș - Educația estetică, Polirom, 2014  

Gabriela Cristea - Pedagogie generală, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Învățător, Asofronie Doinița, 

Școala Gimn.„Gh. Popovici” Lozna Jud. Botoșani 

      „Tot ceea ce n-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 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. 
         Activitățile extrașcolare tind să aibă la nivelul școlilor un profil bine conturat: se desfășoară cu 
elevii și cadrele didactice din școală, părinții și reprezentanții comunității fiind categoriile din afara 
spațiului școlar care participă uneori la astfel de acțiuni.Schimburile între școli, invitația unor specialiști 
din diferite domenii, atragerea reprezentanților ONG-urilor în activitățile extrașcolare le face cu mult mai 
atractive și mai profitabile pentru toți cei implicați. 

         Activitățile extrașcolare, bine organizate și pregătite, sunt atractive la orice vârstă.Acestea  stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Prin participarea la astfel de activități, copiii se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități, autodisciplinându-se.Aceste activități dau posibilitatea dascălului de a-și cunoaște copiii, 
în același timp, le influențează dezvoltarea  personalității.Tactul pedagogic cu care este înzestrat 
învățătorul are o deosebită importanță în realizarea obiectivului principal și anume, pregătirea copilului 
pentru viață. 

           Activitățile extrașcolare implică în mod direct copilul prin personalitatea pe care o are  și nu prin 
produsul realizat de acesta.Din rândul activităților extracurriculare iubite de copii, fac parte: excursii și 
drumeții, vizite la muzee, vizionări de filme și spectacole, piese de teatru și concursurile școlare.Aceste 
activități imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite 
sentimente. 

           Activitățile extrașcolare, la modul general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele 
mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece reprezintă 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

            Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la  educarea lui cetățenească și 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale 
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Prin excursii elevii își suplimentează și 
consolidează instrucția școlară dobândind noi cunoștințe.Totodată excursia reprezintă finalitatea unei 
activități îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înțeleagă excursiile nu numai din perspectiva 
„evadării” din atmosfera de zi cu zi, ci și ca un act de ridicare a nivelului cultural. 
             În urma plimbărilor și a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității în cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice și în jocurile de 
creație.În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. 

              Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale-organizate selectiv-
constituie un mijloc de a intui și de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa operele de artă originale, monumentele 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. 
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                Din perspectiva temei abordate în acest proiect național, aș vrea să menționez că m-am născut 
într-un ținut plin de legendă al Moldovei de nord, care a prins viață sub pana lui Eminescu, legănat de 
acordurile viorii lui Enescu și a devenit nepieritor sub penelul lui Luchian.Metaforic vorbind, am putea 
numi județul Botoșani –„județul geniilor”.Impresionanta galerie de personalitați creatoare care s-au 
născut pe aceste meleaguri sporește prestigiul culturii românești în diverse domenii: literatură, artă, științe 
naturale, matematică, istorie, filozofie, critică.Din acest motiv , putem spune că suntem obligați moral și 
civic să organizăm și să promovăm activitățile extrașcolare, îndeosebi excursiile și drumețiile în județ și 
nu numai. 

               Oferta școlii trebuie să se diversifice pentru a răspunde nevoilor de cunoaștere ale copiilor, să 
iasă din formal și formalism. În acest context, activitătile extracurriculare și extrașcolare par a căpăta o 
importanță din ce în ce mai mare.Studii de specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării 
personale a elevilor, în construirea unui climat școlar prietenos, în creșterea participării la cursuri, în 
planul socializării. 

Bibliografie  

               Cernea, Maria, „Contribuția activităților extracurriculare în optimizarea procesului de 

învățământ”, în „Învățământul primar” nr. 1/2000, Editura Discipol, București; 

               Crăciunescu,Nedelea, „Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului 

primar”, în „Învățământul primar”nr. 2,3/2000,Editura Discipol, București ; 

               Iavorenciuc-Rotariu, Florica și colaboratorii, „Județul Botoșani-oameni și locuri”, Editura Axa, 

Botoșani, 2002; 

              Țîru C. Maria, „Pedagogia activităților extracurriculare” –Suport de curs, Activitățile 

extrașcolare”,Cluj-Napoca, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Aștefănoaie Nicoleta 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi.  

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul modelării întregii 
activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Activităţile extrascolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc 
lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. 
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale ofera elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, național, ceea ce ușureaza procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimuleaza și orienteaza copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile și taberele școlar contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 
Aceste activităţi îmbogăţesc cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor si încurajeaza şi 
exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci 
când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor, dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. La nivel de 
şcoală pot fi organizate concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, între 
clase paralele , dar  si la nivel de judet, concursuri de creatii plastice. De asemenea, un impact foarte mare 
in rândul elevilor il au concursurile de biciclete, role, trotinete, in parteneriat cu Poliția Rutiera. 
Cadrele didactice ar trebui sa fie preocupate atât de desfășurarea activităților școlare, cat și a celor 
extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării viitorilor 
adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o 
legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

In orice şcoală, cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, trebuie sa se încerce realizarea unui echilibru între 
activităţile şcolare şi cele extracurriculare. În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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Activităţile outdoor în grădiniţă - 
componentă educațională eficientă și valoroasă 

Atănăsoaie Ana-Maria 
Grădiniţa cu Program Normal „Căsuţa poveştilor” Vatra Dornei 

Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar are la bază conceptul de educaţie timpurie, este 
centrat pe copii, pe particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. 

Prin curriculum înţelegem întreaga experienţă de învăţare a copiilor dobândită în grădiniţă şi în 
afara ei prin activităţi formale şi nonformale. 

În curriculum-ul preşcolar actual se pune accent pe utilizarea metodelor activ – participative şi a 
celor interactive de grup care permit copilului să exploreze, să înveţe prin descoperire devenind astfel 
independent. Mediul trebuie să îi permită o dezvoltare liberă, o dezvoltare globală. 

Abordarea integrată este o împletire armonioasă  şi flexibilă a conţinuturilor care îi dă posibilitatea 
copilului să investigheze, să se documenteze, să cerceteze şi totodată să aplice cele învăţate.  

McNeil arăta în 1985 că „integrarea curriculară sprijină copiii să identifice legături nu numai între 
ideile şi procesele dintr-un singur domeniu dar şi ideile şi procesele din domenii diferite şi din lumea din 
afara şcolii”. 

În sprijinul abordării unui curriculum integrat vine şi remarca ironică a lui Lionel Elvin „când  
mergi pe-afară, natura nu te pune faţă în faţă pentru trei sferturi de oră numai cu flori şi în următoarele trei 
sferturi de oră numai cu animale.” (1977). 

Curriculum integrat este o modalitate inovatoare de proiectare care  asigură achiziţionarea de către 
preşcolari a unei imagini unitare despre lumea reală, astfel activităţile outdoor sunt un răspuns la cerinţele 
curriculum-ului preşcolar actual. 

Educaţia outdoor este o formă de educaţie ce se bazează pe învăţarea în aer liber şi poate include 
educaţia pentru mediu, activităţi recreative, de dezvoltare socio-emoţională, drumeţii, etc. 

Educaţia outdoor oferă copiilor experienţe de învăţare într-un mediu liber, relaxant, fără 
rigurozitatea „celor patru pereţi” ai instituţiei de învăţământ. Copiii au astfel contact direct cu natura, 
învaţă într-un mediu liber, li se dezvoltă spiritul de echipă, competenţele socio-emoţionale, cooperarea în 
rezolvarea sarcinilor, precum şi competenţele de lider. 

În învăţământul preşcolar activităţile outdoor sunt aplicabile în toate domeniile  
experenţiale. Astfel, în cadrul Domeniului ştiinţe sunt urmărite două direcţii de dezvoltare: înţelegerea 
naturii, a modificărilor survenite atât din cauză naturală cât şi din cauză umană se pot desfăşura activităţi 
de observare a unor plante, insecte, animale, forme de relief, apa, fenomene ale naturii, activităţi de 
ecologizare, plantarea unor pomi, a florilor sau a legumelor în curtea grădiniţei, vizitarea unor ferme, 
grădini zoologice sau desfăşurarea unor drumeţii. Pentru  doua direcţie de dezvoltare, respectiv 
cunoaşterea domeniului matematic putem solicita copiilor să adune diferite materiale din natură – frunze, 
conuri, crengi, pietre, pe care să le numere, să le  grupeze în funcţie de formă, culoare, mărime, să le 
compare.  

Domeniul limbă şi comunicare dezvoltă capacitatea de comunicare. Copiii învaţă să participe la 
activităţi atât în calitate de vorbitor cât şi de ascultător. Se dezvoltă limbajul, gândirea, imaginaţia şi 
abilitatea de a înţelege şi comunica mesaje orale şi scrise. În cadrul acestui domeniu se pot desfăşura 
diferite jocuri didactice, activităţi de scriere a semnelor grafice pe nisip sau zăpadă, compunerea unor 
versuri sau scurte povestiri despre un element al lumii înconjurătoare. 

Domeniul psihomotric urmăreşte controlul şi coordonarea mişcărilor corpului, mobilitate, 
rezistenţa. În cadrul acestui domeniu preşcolarii pot participa la activităţile care implică mişcare 
corporală, diverse competiţii, precum şi activităţi care pot avea ca rezultat o mai bună supleţe, rezistenţă, 
forţă sau ţinută. Acest domeniu se pliază cel mai bine pe conceptul de educaţie outdoor, copiii sunt 
încântaţi să desfăşoare diferite jocuri şi concursuri în aer liber. 

Domeniul estetic şi creativ acoperă capacitatea de a răspunde emoţional la o serie de experienţe 
perceptive. Copiilor li se dezvoltă abilitatea de aprecia frumosul din artă, dar şi din natură. Activităţile 
specifice acestui domeniu sunt cele muzicale şi activităţile artistico – plastice. În aer liber se pot desfăşura 
diferite concursuri muzicale, desenarea unor afişe cu mesaj ecologic. 
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Domeniul om şi societate include omul în relaţie cu semenii săi, sociabilitatea umană, modul de 
viaţă, tehnologia. Mediul fizic, uman, familiile, prietenii pot fi surse de informare. Acest domeniu 
urmăreşte dezvoltarea unor principii umane ca: adevăr, dreptate, bunătate. Se pot însuşi anumite valori 
morale prin intermediul unor texte literare specifice vârstei copiilor, a unor jocuri pentru dezvoltarea 
memoriei, atenţiei, imaginaţiei, descoperirea şi însuşirea unor reguli de comportare civilizată în natură. 

Ca orice tip de educaţie, activităţile outdoor prezintă o serie de avantaje şi limite atât pentru copii 
cât şi pentru cadrele didactice. 
Avantaje pentru copii: 

 lucrează în echipă;
 este încurajată comunicarea şi cooperarea;
 dobândesc cunoştinţe solide şi profunde;
 sunt promovate atitudini pozitive;
 se manifestă în mod natural;
 au mai multă libertate de acţiune;
 îşi satisfac dorinţa de cunoaştere;
 îşi dezvoltă creativitatea şi imaginaţia;
 sunt participanţi cu drepturi egale în actul educaţional;
 învaţă alături de ceilalţi şi unii de la alţii;
 le creşte încrederea în forţe proprii;
 sunt implicaţi în experienţe de învăţare variate;
 conţinuturile sunt abordate multi şi interdisciplinar;
 predarea/învăţarea este centrată pe copil;

Avantaje pentru cadrul didactic: 
 poate utiliza în actul didactic o paletă variată de metode activ-participative şi interactive de grup;
 are posibilitatea de a cunoaşte mai bine particularităţile individuale ale copiilor, aptitudinile şi

abilităţile;
 cunoscând mai bine copiii poate încuraja sau combate diferite comportamente;
 stabileşte o relaţie de cooperare/colaborare cu părinţii, alte cadre didactice şi comunitate.

Limite: 
 implică un anumit grad de risc, activităţile trebuie planificate şi efectuate în condiţii de siguranţă;
 lipsa iniţiativei unor cadre didactice;
 la nivelul instituţiilor de învăţământ nu există o pregătire profesională în domeniul educaţiei

outdoor;
 lipsa fondurilor necesare desfăşurării diferitelor activităţi.

Măiestria pe care trebuie să o dovedească educatoarea constă în crearea unor situații și cerințe care
prin importanța și necesitatea lor să declanșeze la copil un comportament adecvat situației date. 
Educatoarele trebuie să fie un exemplu de urmat pentru copii. Einstein spunea că  „Singurul mod de a 
educa este acela de a fi o pildă de urmat”. 

Aș încheia cu un proverb chinezesc care spune că: „semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni 
deprinderi și culegi caracter, semeni caracter și culegi un destin.” 

Bibliografie: 
 MECT (2008), Curriculum pentru învăţământ preşcolar.
 Preda, Viorica, Pletea, Mioara, Grama, Filofteia, 2011, 450 de jocuri educationale,

Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului, Editura Didactica
Publishing House, Bucuresti;

 Life Long Learning Program Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele, 2012-2013
 Scrisoare metodică pentru anul şcolar 2013/2014
 http://www.slideshare.net
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PROGRAM DE MEDIERE A RELAȚIILOR DINTRE ELEVI 

Atodirese Ana- Maria, profesor , 
Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 

  PREZENTAREA  CAZULUI 

Clasa a V a ,cu un colectiv dezorganizat,cunoscându-se din clasa I . Incă de atunci clasa s-a  
împărțit în două grupe -o grupă cu elevi  a căror părinți aveau o situaţie materială foarte bună  , iar 
cealaltă grupă  erau ceilalți. Timpul a trecut  , iar  între ei  au început să apară  situații conflictuale. Din ce 
cauză: Copiii cu bani veneau zilnic cu alte haine ,cu rechizite de bună calitate , iar din celălalt grup copiii 
mai aveau și neajunsuri ,unii dintre ei provenind și din familii dezorganizate. În acest grup erau elevi cu 
grave probleme disciplinare care au generat  câteodată în tulburări de comportament.Acești elevi se 
manifestă violent  prin limbaj și gesturi. 
  Între cele două grupe a existat o stare conflictuală ,de încordare(fiind implicate în special băieții) 
deoarece ,unii băieți din grupul celor cu situație mai precară ,le pretindeau celor din celălalt grup să le 
aducă dulciuri,creioane etc.,sub amenințarea că dacă nu le aduc ,când merg acasă îi bat. 
  Singurele explicații plauzibile ale acestei situații ar  fi fost  că situația materială bună a acestora să 
trezească o anumită invidie. 
  Dirigintă clasei aflând ce se întâmplă i-a avertizat să nu răspundă provocărilor  ,dar pe de altă parte ei au 
sesizat că nici trecerea cu vederea a acestor abateri nu este o soluție. Pentru a găsi  soluții de rezolvare a 
acestui conflict diriginta clasei a aplicat o metodă de stimulare a imaginației și creativității,denumită 
Brainstorming –metodă care le permite elevilor să propună singuri soluții de rezolvare a acestei situații 
conflictuale, iar în a doua parte activității se va trece la aplicarea celor mai bune soluții  propuse și la 
monitorizarea rezultatelor. 

 CAUZELE VIOLENȚEI ELEVILOR: 
-probleme de comunicare 
-complexe,toleranță scăzută la frustari 
-imagine de sine negative 
-instabilitate emoțională 
-dificultăți de concentrare 
-invidie,ranchiună 
CAUZE INDIVIDUALE-CAUZE  FAMILIALE 
-preluarea unor modele de relaționare din familie 
-condițîi economice precare ale familiei 
-nivel redus de educație a  familiei 
METODE FOLOSITE  :                                                                                   ---
observația,dezbaterea,discuția colectivă, experimentul,interviul                 
DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 
Clienții: 
-8 elevi din clasă,din care trei băieți și trei fete și doi băieți dintre băieții implicați direct  în conflict. 
Tema propusă 
Ce soluții propuneți pentru atenuarea și rezolvarea situației conflictuale menționate? 
Timp de lucru: 
Etapă I: 5 minute 
Etapă a II- a: 10-15 minute,necesare centralizării și interpretării rezultatelor(feed-back) 
Desfășurarea exercițiului 

 S-a notat la tablă tema propusă,apoi s-a dat fiecărui elev câte o foaie de hârtie A4 și li s-au 
prezentat sarcinile:-să noteze tema propusă timp de 5 minute. 
În etapă următoare,o foaie A4 a circulat printre elevi pentru a notă cele trei soluții găsite. 
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EXPLOATAREA REZULTATELOR 
S-au obținut astfel o serie de date ,care au fost prezentate în față întregii clase și scrise pe tablă,iar 

apoi discutate,ierarhizate,în funcție de aplicabilitatea și șansele de a rezolva situația. 
OBSERVAȚII: 
1 . S-a constatat că exercițiul i-a antrenat pe elevi, le-a plăcut, stimulându-le sentimentul  de 
responsabilitate și satisfacție pentru a face faţă  singuri unei situații conflictuale care părea că nu se va 
putea rezolva. 
2. Elevii au pus întrebări asupra termenelor de aplicare a acestor soluții,oferindu-se să le urmărească
punerea în practică. 
3  Elevii s-au dovedit a fi cooperanți și interesați,manifestându-și dorința de a participa la astfel de 
experimente.   
SOLUȚII PROPUSE   PENTRU COMBATEREA NEÎNŢELEGERILOR ȘI A VIOLENȚEI: 
1-integrarea elevilor în activități extrașcolare organizate de școală și clasă ,pentru a ne apropia sufletește 
unii de alții și a le câștigă încrederea. 
2- să îi convingem că nu îi subestimăm 
3- să încercăm să fim mai înțelegători cu ei,să le vorbim,să fim mai apropiați de inima lor 
4- participarea și implicarea elevilor în acțiuni sau proiecte care vizează reducerea cazurilor de violență 
5- să încercăm să îi ascultăm 
6- să nu îi tratăm că pe niște fiinţe inferioare nouă 
7- să le arătăm că uneori greșesc şi să le dăm noi un exemplu bun 
8- să le arătăm că abaterile comportamentale sunt un exemplu rău pentru toți ceilalți elevi din școală 
9- să ne înțelegem unii cu alții ca niște prieteni 
10- să comunicăm mai mult cu ei ,să-i învățăm să se poarte frumos,civilizat 
11- elaborarea și difuzarea de materiale informative în vederea conștientizării efectelor negative ale 
violenței 
12- prezentarea unor studii de caz referitoare la violență școlară și la modalități de soluționare 
13- asistență acordată de consilierii școlari atât a părinților cât și a elevilor 
14- implicarea și responzabilizarea părinților. 
  Diriginta clasei a urmărit modul în care ideile s-au pus în practică și a considerat că este foarte benefic să 
încercăm să rezolvăm conflictele, implicându-i  și pe elevi direct ,deoarece ei au generat conflictele. Apoi 
a considerat util ca la orele de consiliere și orientare să introducă teme privind:strategii de rezolvare a 
conflictelor, promovarea toleranței și cooperării.           
 Bibliografie 
Kate Harper, ( 2006), ” Să lucrăm împreună – Formarea comportamentelor copiilor cu ajutorul disciplinei 
pozitive”, Organizația Salvați Copiii 
Adina Botiș, Anca Tărău, ( 2004), ”Disciplinarea pozitivă sau Cum să disciplinezi fără să rănești, Ed. 
ASCR, Cluj- Napoca 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

Educatoare: Atodiresei Ionela 
Școala Gimnaziala Grumazesti 

„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 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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
 în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
             Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor. 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.   
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             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. 
              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.  
               În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.   

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. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2005.   
5. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.
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„Spunem NU violenţei din familie și școală!” 
Proiect de activitate extracurriculară 

Prof. înv. primar : Atodiresei Mihaela Elena 
Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman 

Clasa a IV-a B 
Tema:  Combaterea şi prevenirea violenţei în şcoală 
Titlul activităţii: ,,Spunem  NU  violenţei  din  familie  şi  şcoală!” 
Data/Perioada:  01-19 nov. 2018 
Locul de desfăşurare:  sala  de  clasă 
Scop: Preîntâmpinarea şi dezarmarea oricărui  tip de  comportament violent indiferent  de  vârstă 
Obiective: 
 să participe la acţiuni de prevenţie, diminuare  şi  stopare a violenţei   sub toate formele ei de

manifestare;

 să se documenteze şi să se informeze în vederea prevenirii violenţei în familie  şi şcoală;

 să identifice sursele de conflict care generează acte de violenţă în şcoală;

 să stabilească relaţii sociale armonioase în grupul familial şi şcolar.

 Resurse umane (parteneri): elevii, învățătorul, părinţi/bunici  ai elevilor;
 Resurse materiale: laptop, videoproiector, prezentare Power Point, chestionare  pentru

elevi/părinţi, panouri pentru amenajarea expoziţiei, aparat foto,  culori/carioca, markere, bloc de
desen A4;

 Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, studiul de caz, problematizarea, chestionarul, lucrul
individual şi în echipă;

Descrierea activităţii: 
Elevii şi părinţii prezenţi la activitate au primit un chestionar referitor la combaterea violenței 

familiale și din mediul școlar. Ca suport pentru clarificarea şi   înţelegerea conceptului de violenţă, 
identificarea cauzelor  acesteia, conceperea  unor  măsuri de combatere şi prevenire, s-a  vizualizat  
materialul  PPT - Violenţa în familie şi şcoală.  

Astfel, elevii au învăţat cum trebuie să se poarte în societate: să se înţeleagă reciproc, să asculte 
opiniile celor din jur, să-şi exprime problemele în cuvinte potrivite (nu în gesturi necontrolate), să ia 
decizii colective, să se supună deciziei majorităţii,  să-şi controleze pornirile violente. Li s-a adus la 
cunoştintă, atât elevilor, cât şi părinţilor, R.O.I., „REGULILE CLASEI” şi necesitatea respectării 
acestora.      
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Participanţii au fost antrenaţi în exerciţii de imaginaţie și au fost invitaţi să îşi construiască 
simbolic: 
 o cutie de lemn în care să-şi ţină bucuriile 

 o cutie din pânză prin care să iasă nemulţumirile 

 o cutie din carton în care să îşi strecoare emoţiile 

 o cutie din fier în care să-şi ţină furiile  

 o cutie cu flori în care să arunce fricile  

 o cutie incoloră în care să stea durerile  

 un mic cufăr în care să-şi ascundă tristeţile.

Lucrând  pe  grupe (Fluturaşi, Albinuţe, Păsărele), elevii au  reacţionat  pozitiv,  exprimând  prin
desen  dezaprobarea  violenţei din şcoală şi din afara ei. 
Evaluare: expoziţie cu lucrări ale elevilor 
Rezultate: 

implicarea elevilor şi a părinţilor în acţiuni care să ducă la prevenirea/stoparea/corectarea unor 
comportamente neadecvate; 

reducerea cazurilor de violenţă fizică şi verbală din şcoala noastră. 

        Este important ca elevii să înţeleagă riscurile la care se expun dacă vor adopta un comportament 
violent, precum şi consecinţele nefaste ale acestuia. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar ATUDOREI ANA-MARIA 
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Comănești 

 „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 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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 

Profesor Aura Maria AVRAM 
Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu 

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 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 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. 

Bibliografie : 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA PREȘCOLARI 

Prof. Nițu Aurelia 
Grădinița cu Program Normal Petelea, Mureș 

La vârsta preșcolarității, copiii încep să înțeleagă ceea ce văd, simt sau experimentează prin 

folosirea minții și corpului lor. Ei devin observatori și încep să adune informații, să construiască teorii pe 

care mai apoi le testează, își perfecționează gândirea prin interacțiunea cu adulții și colegii. La această 

vârstă fragedă, copiii ard o cantitate mare de energie și își satisfac setea pentru cunoaștere în orice mod. 

Este momentul potrivit pentru introducerea activităților extrașcolare și orientarea energiei copilului într-o 

direcție potrivită.  

Activitățile extrașcolare sunt esențiale nu doar pentru 

a dezvolta abilitățile copilului în diferite domenii, ci și pentru 

a-i ajuta să-și dezvolte personalitatea, să-și dezvolte 

încrederea în sine și formând competențe la nivel socio-

emoțional. 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

Astăzi, eficienţa educaţiei este strâns legată de modul 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 obicei, scopul activităților extrașcolare este complementar activității instructiv-educative 

desfășurate în grădiniță, o continuare 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 și consolida cunoștinţele legate de aceste

animale, dar și de a observa care sunt asemănările/deosebirile față de alte animale.  
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Activităţile extrașcolare 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, necodiţionată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; sunt caracterizare 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. 

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 preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 

permită stimularea creativă a 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 copiii, 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 copii . 

„Nu e destul să știi, trebuie să și aplici, nu e destul să vrei trebuie să și faci”. 

( Johann Wolfgang von  Goethe) 
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Platforme educaționale de învățare și evaluare online 

Prof. Lasac Aurora-Disciplina Educatie tehnologica 
Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei”  Brăila 

Pentru îmbunătățirea calității actului educațional și pentru creșterea interesului elevilor pentru 
instruire vom folosi platforme de învățare online. Pentru aceasta vom realiza un mediu de învățare formal 
și nonformal pentru fiecare elev sau pentru un grup de elevi. 

Adaptarea profesorilor la noile tehnologii implică folosirea abilităților de lucru pe calculator a 
generației actuale,  în scopul utilizării timpului liber sau educațional pentru  rezolvarea  unor cerințe 
specifice disciplinelor. Este cunoscut faptul că un material educațional diversificat este reținut în 
proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi   interactivitate. Platformele  de învățare online oferă 
următoarele avantaje: 

– utilizarea programelor  e-learning ca bază pentru diverse metode pedagogice;
 - individualizarea procesului de învăţare (pentru fiecare elev cu  un ritm şi stil propriu de 

asimilare); 
- parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi 

permanent. 
 Dezavantajele  acestor metode sunt: 

-  necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor 
- elevii trebuie să dețină un telefon /tabletă sau calculator/ laptop cu acces la internet. 
După parcurgerea unei unități de învățare sau în cazul lecției de aprofundare de cunoștințe sau de 

evaluare se poate introduce un modul de evaluare utilizând platforme de învățare online.  Acestea sunt 
foarte flexibile și permit profesorului să stabilească mai multe modalități de evaluare. Pe lângă lecţiile şi 
activităţile de învăţare postate de către profesor, elevii pot posta temele pentru feedback, notă sau un 
comentariu la tema realizată. Utilizarea mijloacelor electronice sunt pe placul elevilor,  oferă oportunităţi 
de învăţare, evaluare. De asemenea, platformele e-learning sunt uşor accesibile, stimulează interesul 
elevilor pentru  pentru învăţare, interacţiune şi colaborare. 

Voi prezenta platformele de învățare și evaluare online: Kahoot, LearningApps.org, programul QR 
Code Reader. 
Kahoot! este o platformă gratuită de învățare ce se bazeaza  pe joc  și tehnologie educatională. A fost 
lansat în august 2013 în Norvegia.  Această platformă este accesibilă oricărui elev, de orice vărstă. Se 
poate accesa ușor folosind orice  dispozitiv tip telefon/tabletă, calculator sau laptop care dispune de un 
browser web.  

Pentru realizarea unui test vom proceda astfel: 
Pentru profesori: 
1.Vom crea un user cu o parolă pe https://create.kahoot.it/login
2.Realizăm testul prin utilizarea instrumentelor de pe platformă
3. Se lansează testul
4. Se proiecteză cu un videoproiector , se cominică codul de accesibilitate
5. Se lanseză fiecare intrebare
Pentru elevi: 
1. Elevii vor intra pe adresa https://kahoot.it/#/ și vor tasta codul de acces.
2. Elevii răspund prin alegerea răspunsului corect din cele patru variante de răspuns (fiecare răspuns are o
culoare) 

Timpul de răspuns se poate seta la realizarea testului. Pentru că întrebările se lansează automat la 
fiecare elev este recomandat ca timpul de răspuns să fie setat la 10 secunde.  
Concluzii: Răspunsurile elevilor se pot interpreta automat prin descărcarea rezultatelor. 
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LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de invățare si predare 
prin module interactive. Vom folosi această platformă pentru realizarea de teste online.  

Pentru realizarea unui test vom proceda astfel: 
Pentru profesori: 
1. Vom crea un user cu o parolă pe https://learningapps.org/

2. Realizăm testul prin alegerea unei metode din cele propuse pe platformă

3. se introduce o clasă

4. Se introduc conturile elevilor cu parolele

3. Invităm elevii cu ajutorul link ului din clasa realizată ( se trimite link-ul prin mail sau inserare directă)

Pentru elevi: 
1. Accesează platforma https://learningapps.org/
2. Tastează userul cu parola
3. Aleg clasa
4. Rezolvă testul

Codul QR reprezinta o gamă de standarde de codare cu formă de bare bidimensionale (cod matrice). 
Primul astfel de standard a fost creat în 1994 de către o companie japoneza. QR este o prescurtare din 
engleză  de la quick response („răspuns rapid”). 

Pentru profesori: 

1. Vom  realizat un test utilizand LearningApps.org
2. Vom salva cod/ embed din partea de jos. Acest cod se poate lista, trimite.

Pentru elevi: 
1. Cu ajutorul programului QR Code Reader instalat pe telefon sau tableta vom scana codul și open link.
2. Se rezolva cerința pe platforma learningapps.com
3. După rezolvarea cerinței, elevii fac o captură de ecran prin apăsarea simultană a butoanelor laterale
4. Din galeria de imagini a telefonului vor alege imaginea si Share (partajare)
5. selectați Edmodo pe telefon, semnul ,,+”, aleg imaginea- attachement
6. Din casuța de dialog ,,send to” semnul ,,+”
7. Selectam groups/ People-Clasa

Se poate trimite captura prin e-mail. 

SUCCES! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.Înv.Preșc. Avram Andreea Ligia 
G.P.N. Nr.1, Batăr; Județul Bihor. 

Pentru început este important să înțelegem conceptul de activități extrașcolare. Ţîru C. Maria 
(2007) în „Psihologia activităţilor extracurriculare” abordează această temă, referindu-se la activitățile 
extrașcolare ca fiind niște activități extracurriculare realizate în afara mediului școlar, dincolo de 
participarea copiilor în cadrul unei lecții dirijate de către cadrul didactic. Studiile susțin că activitățile 
extrașcolare sunt foarte importante pentru copil deoarece ajută la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățat, de unde rezultă performanțe academice mult mai ridicate. De asemenea, sunt formate și 
dezvoltate diverse abilități practice, dar și diferite strategii de rezolvare de probleme. Toate aceste 
beneficii conduc la formarea unei imagini de sine pozitive. 

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional este de a complementa rolul 
școlii/grădiniței, care este văzut ca un sistem de transmitere de informații iar prin intermediul activităților 
extrașcolare aceste informații sunt consolidate și puse în aplicare. Activitățile extrașcolare permit 
exprimarea și explorarea identității copiilor deoarece constituie un mediu atractiv în afara contextului 
academic. (Feldman & Matjasko, 2005) 

Activitățile extrașcolare îmbracă diferite forme.  Aceste activități se pot desfășura prin diferite 
vizite la instituții publice, muzee, cinematografe, excursii, teatru etc.  

Câteva dintre formele de activitate extraşcolară organizate de cadrele didactice: 
 Excursiile – „Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții

culturale sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite 
teme prevăzute în programele de învățământ” (I. Nicola, 2000, 451) 

Prin excursii sau drumeții copiii pot cunoaște diferite locuri unde s-au născut personalități 
naționale sau care este stilul de viață al oamenilor în alte regiuni ale țării. De asemenea, pot dezvolta 
empatie, afecține față de animale, natură sau oameni. Copiii pot prin intermediul excursiilor să se 
cunoască mai bine și să stabilească o relație mai apropiată  cu cardul didactic.  

În funcție de sarcina didactică fundamentală, excursiile prezintă mai multe tipuri, după cum urmează 
(I. Nicola, 2000): 

- excursii și vizite introductive– organizate înaintea predării unui capitol / unei teme cu scopul de a-
i sensibiliza pe copii și a valorifica rezultatele în cadrul lecției/lecțiilor viitoare; 

- excursii și vizite organizate în vederea comunicării de cunoștințe noi – se urmărește transmiterea 
de cunoștințe noi prevăzute în programa școlară; 

- excursii și vizite finale (de consolidare și fixare) – organizate după predarea unui capitol.  
 Vizitele-Vizitele la muzee, la expoziții, în diferite locuri cu încărcătură istorică, la case

memoriale se pot constitui în adevărate modalități de a cunoaște și prețui valorile țării. Vizionarea unor 
filme, spectacole de teatru, opera  pot constitui surse de informații. 

 Activități cultural-artistice/sportive - Vizionarea emisiunilor / spectacolelor muzicale, de teatru
pentru copii, distractive sau a manifestărilor sportive, orientează și trezesc interesul copiilor / elevilor spre 
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, dans etc. 

Eccles şi Barber (1999) demonstrează printr-un studiu rolul extrem de important al activităților 
extrașcolare în procesul educațional, și anume: 
- participarea în toate tipurile de activităţi extraşcolare/extracurriculare corelează cu creşterea rezultatelor 
şcolare; 
- participarea la activităţi sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să se înscrie la facultate 
până la vârsta de 21 de ani; 
-participarea la activităţi prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvenţă în rândul 
elevilor participanţi. 
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În concluzie, participarea copiilor la activitățile extrașcolare ajută la explorarea intereselor și 
deblocarea  pasiunilor nedescoperite încă de copii. Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
este reflectat prin: creșterea stimei de sine și dezvoltarea unor competențe esențiale în viață. 

BIBLIOGRAFIE: 

 C. M. Ţîru, 2007, Psihologia activităţilor extracurriculare, Cluj-Napoca
 Feldman & Matjasko, 2005, The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent

Development: A Comprehensive Review and Future Directions. Review of Educational Research,
75, 159-210

 Nicola, I., (2000), Tratat de pedagogie școlară, Ed. Aramis, București.

 Eccles & Barber, 1999, Adolescent Participation in Organized Activities- What Do Children Need
to Flourish?, pp.133-146
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof. Înv. Primar, Avram Elena Andreea, 
Şc. Gim. Nr.1, Bumbesti Jiu, jud. Gorj 

        Este foarte bine cunoscut faptul că activitățile extrașcolare sau extracurriculare realizate în afara 
procesului de învățământ propriu-zis  își au rolul și locul foarte bine stabilit în formarea personalității 
elevilor, deoarece educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli, licee), ci 
și în cadre nonformale, prin activități extrașcolare și extracurriculare. Realizarea de activităţi extraşcolare  
este absolut necesară  deoarece  ziua de astăzi este una din ce în ce mai complexă, aflată într-o schimbare 
permanent, iar elevii trebuie să fie bine pregătiţi să accepte, să înţeleagă, să se adapteze provocărilor 
sociale actuale într-un mod cât mai practic, inovator, creative.  Activitățile extrașcolare se referă în primul 
rând la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituțiilor de învățământ, cu 
participarea efectivă a elevilor, a cadrelor didactice, efectiv a clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai 
multor instituții de învățământ. Scopul activităţilor extraşcolare îl reprezintă  dezvoltarea unor aptitudini 
socilae speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi mai bogate în conţinut formativ şi 
informativ,  cultivarea interesului pentru activităţi sociale, culturale, facilitarea unei integrări cât mai bune 
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile temperamentale şi caracteriale ale fiecărui elev în parte. 
        De asemena, activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a întregii 
personalităţi a elevului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii să-şi formeze  atitudini 
pozitive față de învățare, abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare a 
problemelor. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra imaginii şi stimei de 
sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat în urma realizării unor astfel de activităţi. 
         Pe de altă parte, aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 
atitudini, aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață adecvat, civilizat, precum și stimularea 
comportamentului civic, creativ şi participative al elevilor. Elevii participă cu foarte mare interes, 
determinare, însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul lor este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul elevilor tăi. Este cunoscut şi faptul că activitățile extrașcolare 
generează un capital social și uman, constituie un mediu formator mai atractiv, cu valenţe formative 
excepţionale, în afara contextului institutional propriu-zis. 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 elevi. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar 
orelor propriu-zise, clasice de predare-învățare-evaluare. În cadrul activităţilor extraşcolare putem alege: 
excursiile, drumețiile, vizitele 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.  
       Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul social, cultural al elevilor, completând în 
acelaşi timp, cu noțiuni noi, volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, 
activităţile extraşcolare constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 
estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile şi activităţile 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 initiativă. 
       „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner, iar în acest sens, condiția primordială pentru 
receptarea corectă și coerentă a mesajului pe care dorim să îl transmitem elevilor o reprezintă demersul 
deliberat şi adoptat de către cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum 
și cadrul în care se desfășoară procesul şi activitatea de tip extracurricular. 
        Activitățile extrașcolare dezvoltă, de asemenea, gândirea critică a elevilor și stimulează implicarea 
generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă 
și cea comportamentală. 
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       Educaţia extracurrriculară, realizată dincolo de procesul de învăţământ formal, propriu-zis, îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor noştri. Educaţia prin activităţile 
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creative in diferite domenii.  
       Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locurile istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, morale, folclorice şi istorice ale poporului 
român. Ele oferă în egală măsură, 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, comunitar, 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 predate efctiv la clasă. 
       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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
      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 mă refer 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 slab dezvoltaţi 
intelectual. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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.  Nu în ultimul rând trebuie să avem 
în vedere faptul că, începând de la cea mai fragedă vârstă, timpurie, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe, comportamente şi abilităţi, punându-i astfel în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natura înconjurătoare. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate 
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, drumeţii, vizite, etc..  
      Programul “Şcoala altfel” presupune implicarea tuturor copiilor preşcolari/ elevilor şi a cadrelor 
didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, 
să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor la 
acţiuni variate, în contexte nonformale.  
În conformitate cu un orar special, “Şcoala altfel” vine în sprijinul intereselor şi preocupărilor diverse ale 
elevilor, dându-le ocazia să-şi evidenţieze talentul şi în alt context decât cel curricular. 

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

Prof. inv. presc. Avram Laura                   
Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu  povesti”, Craiova 

Excursiile organizate in grădiniţă 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 se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează. 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate 
în sala de grupă, copiii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel 
orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se 
dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri 
gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă. Organizarea unor asemenea 
activităţi este binevenita, constituind o latură de seamă a procesului instructiv - educativ .       

Un exemplu de o astfel de activitate este excursia tematica organizata cu prescolarii grupei mari 
pe itinerariul Craiova – Slatina – Pitesti – Pietrosani - Pitesti – Slatina - Craiova, cu tema „Vizita la 
atelierul de ciocolata”  din comuna Pietrosani, judetul Arges.  
             Pregătirea copiilor pentru această excursie am realizat-o în cadrul unei şedinţe speciale cu părinţii 
preşcolarilor, de instructaj, prezentând scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. Am 
precizat materialele necesare fiecărui copil pentru activitatea desfăşurată, precum şi echipamentul adecvat 
acestei activităţi extraşcolare. Am prezentat regulamentul privind desfasurarea excursiei. In desfasurarea 
propriu-zisa a excursiei, am parcurs urmatoarele momente: vizitarea fermei de animale Colinele 
Argesului; povestea ciocolatei prezentată de zana de ciocolată; echipament de lucru: şorţuleţ şi boneţică  
păstrate de copii ca amintire; modelarea şi ornarea zanei de ciocolată  luata  acasă de copii;  distracţie cu 
ciocolată; ciocolată pentru degustat; diploma de participare; fantana de ciocolata; traseu de dificultate; 
telegondola - o tura pentru fiecare copil; lectie de curaj – deplasare dintr-un turn in altul pe tiroliana; 
plimbarea cu ATV-ul cu insotitor. 
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            Activităţile au avut o influenţă extrem de  benefică asupra copiilor, care a dus la atingerea tuturor 
obiectivelor, unele dintre acestea fiind:  

 imbunătăţirea calităţii procesului didactic prin intermediul activităţilor extracurriculare;
 cresterea coeziunii colectivului de copii si consolidarea spiritului de echipa, a relatiilor de

prietenie, stabilirea unui climat de incredere, favorabil comiunicarii.
 familiarizarea copiilor cu tehnicile de lucru pentru ornarea zanei de ciocolata, prin actiuni concrete

de modelare;
Evaluarea am realizat-o printr-un portofoliu: desene cu tematică centrată pe obiectivele excursiei;

alcătuirea unui ,,Album al grupei” cu fotografii realizate în excursie. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN GRĂDINIȚĂ 

AVRAM  MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA CALIȚEI 

JUDEȚUL VRANCEA 

În sistemul românesc de învăţământ sunt utilizate deopotrivă sintagmele " activitate extraşcolară " 
şi " activitate extracurriculară ". Uneori, diferite documente şcolare sau studii în domeniul educaţiei 
consideră cei doi termeni ca având aceeaşi semnificaţie şi îi utilizează fără nicio diferenţiere, alteori sunt 
consideraţi termeni complementari şi sunt utilizaţi împreună. Alte documente şi regulamente în domeniul 
educaţiei utilizează sintagma de " activităţi educative şcolare şi extraşcolare ". În plan teoretic, se poate 
fac o anume diferenţiere între cei doi termeni. Activităţile extracurriculare sunt cele care nu intră în 
domeniul curriculumului oficial, dar au finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea 
competenţelor promovate prin programele şcolare.  Activităţile extracurriculare au caracter complementar 
activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul 
pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de " curriculum 
suplimentar ". 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 avea scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să 
se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. 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. 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 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. 
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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, 
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 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. 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. 

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. 

          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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Importanţa activităţilor extracurriculare la vârsta preşcolară 

Prof. înv. preşcolar Monica Avram 
Liceul Teoretic “I. Buteanu” Şomcuta Mare - G.P.P. Nr.1 

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 adapteze.” ( M. 
Montessori - Descoperirea copilului) 

Problematica educației dobândeşte în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ, 
de pe instrucție pe educație. În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, școala nu mai 
poate răspunde singură nevoilor tot mai complexe ale socieții, un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de 
necontestat. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățâmant, își are rolul și locul său 
bine stabilit în formarea personalității preșcolarilor.  

Grădinița ca instituție de învățământ, continuă educația copilului începută în familie, iar actul 
educațional are rolul de a stimula și valorifica aptitudinile, talentul, de a susține comunicarea, de a 
încuraja asumarea de responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a 
copiilor încă de la vârsta preșcolară. 

Timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenția organizatorilor procesului instructiv-
educativ în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în educarea tinerei generații. Preșcolarii au nevoie de 
activități de joc, de dans, de mișcare în aer liber. Este și motivul pentru care educatoarele trebuie să 
acorde toată atenția bunei organizări a timpului liber din grădiniță, îmbinând armonios munca și învățarea 
cu relaxarea și jocul. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește completarea procesului didactic, organizarea utilă și 
plăcută a timpului liber. Cerinţele foarte importante vizând opțiunea pentru astfel de activități sunt 
selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și dorințele copiilor, obiectivele 
instructiv-educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reuşim să prezentăm în mod echilibrat şi 
momentele recreative şi de relaxare.   

Activităţile extracurriculare pot avea conținut artistic, cultural sau spiritual, conţinut științific și 
tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de participare la viața și activitatea 
comunității locale. În cadrul acestora cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele de 
acțiuni care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, ieșiri în natură, excursii, serbări cu 
diferite ocazii, parteneriate școlare cu instituții locale: primăria, biserica, brutăria etc. 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din 
mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Ei dobândesc o mare cantitate de informații 
privind munca și viaţa omului în diferite cotexte, își formează reprezentări simple despre structura și 
condițiile de viață ale unor plante si animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor și 
frumuseților țării. În cadrul  activităților în aer liber, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și 
dragoste pentru natură, de protejare a mediului înconjurător. 

Concursurile şcolare contribuie la îmbogăţirea şi dezvoltarea vocabularului activ, a socializării, a 
diverselor conţinuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea 
realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice şi de educarea limbajului, au mai multă iniţiativă în 
cadrul jocurilor. 

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. Astfel se pot 
organiza cu diferite ocazii sau sărbători istorice şi religioase: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an 
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şcolar, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, Ziua Europei etc. Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 
înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţă, 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 sursa inepuizabilă 
de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme educative, a 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, pictură, sport etc. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, formarea caracterului colectiv care conduce la 
sudarea legăturii dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup, să colaboreze, să accepte şi să respecte 
părerile celorlalţi.   

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 copiii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

BIBLIOGRAFIE 

*Revista învăţământului preşcolar, 3-4/2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei; 
*Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Ionescu, M.;
Chiş, V., Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001; 
*Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Lespezeanu M., Editura S.C. Omfal, Bucureşti.
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PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢII  EDUCATIVE 

Prof. Avramescu Simona 
Scoala Gimnaziala Vetel 

           “Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil” 

           Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândute în sistemul de învăţământ. Prin formele 
sale specifice, 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. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale 
capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.  

         VIZIUNE : 

 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor
ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la
procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală
şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).

 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de
intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative
ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.

  PUNCTE  TARI : 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative

derivate dintr-o problematică educativă diversă;
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare:

inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la
nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ,
consilierul diriginte şi consiliul clasei – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi
părinţilor  - la nivelul unităţii şcolare;

 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar;
 Existenţa unei oferte educaţionale proprii;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de

unitate, local, judeţean, regional şi naţional;
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media

locală şi judeţeană, dar şi prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii;
 Ridicarea calităţii şi eficienţei actului educaţional prin îmbunătăţirea bazei materiale din unitate

apelând la sponsorizări;
 Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în conformitate cu interesele elevilor şi

perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi

guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului
educaţional;
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 Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare: Căminul Cultural, Cabinetul medical,
Poliţia locală, etc.

          PUNCTE  SLABE : 

 Activitatea supraîncărcată a Profesorilor diriginţi de problemele administrative, situaţia familială a 
elevilor; 

 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ 
al conţinutului; 

 Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs; 
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra 

dezvoltării personalităţii elevului; 
 Perpetuarea mentalităţii eronate conform căreia elevul se dedică exclusiv laturii educaţionale 

formale; 
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; 
 Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 
 Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs; 
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 
 Lipsa personalului calificat în domeniul psihologiei copilului, consilier psiho-pedagogic; 
 Lipsa de responsabilizare a Consiului elevilor şi implicarea pro-activă în problemele specifice şcolii. 

          OPORTUNITĂŢI : 

 Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa
publică;

 Existenţa  cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea dirigintelui, activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară;

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de

cooperare internaţională;
 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de

roluri;
 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor;
 Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

          AMENINŢĂRI: 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 
educative; 

 Oferta negativă a străzii şi internetului; 
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală. 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a
procesului instructiv – educativ;

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
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5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri
de educaţie complementară;

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare
prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională;

7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi
reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea

impactului acesteia în comunitate;
10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi

extracurriculare în proiectarea activităţii educative.
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor

învăţării.
5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor

educaţiei de impact.

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  
 introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  
 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;  
 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi 
de învăţământ;  

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 
şcolare/comunităţii;  

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar;  
 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;  
 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  
 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;  
 creşterea calităţii resursei umane certificate profesional prin instituţia şcolară;  
 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;  
 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire 

la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce 
urmează a se integra;  

300



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Axente Simona 

Copilăria este prima etapă a zborului unui copil, care datorită specificului său, îl parcurge 

dezinvolt și natural. În perioada preșcolarității, copilul este micul savant, dornic de explorare și de 

cunoaștere nemărginită a mediului în care trăiește. În această etapă, rolul educatoarei devine unul 

determinant în sprijinarea dezvoltării micuțului explorator, prin crearea, organizarea și dirijarea situațiilor 

de învățare, ținând cont de specificul biopsihosociocultural al copilului.   

In cadrul procesului educațional, la nivelul preșcolarității, activitățile organizate și dirijate de 

cadrul didactic au rolul de a forma copilul din punct de vedere psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.

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. Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă pot avea un conținut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 

comunităţii locale. Datorită caracterului 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 activitățile se organizează pe imaginaţia, bucuria și interesele copiilor. Un exemplu de 

activitate extrașcolară pot fi ieșirile în aer liber ce au ca scop, pe lângă mișcare, socializare, petrecerea 

timpului în natură, consolidarea unor noțiuni transmise în timpul activităților obligatorii. De asemenea pot 

fi organizate jocuri, concursuri, ateliere de pictură, creație, expoziții.  

Sub orice formă ar fi organizate, activitățile extrașcolare îmbogățesc și aduc plus valoare 

activităților educaționale din cadrul formal. Ele completează din punct de vedere științific, informațional 

dar mai ales socio-afectiv procesul educațional de formare și dezvoltare a preșcolarului. 
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MIRACOLUL ÎNVIERII 
(proiect edicațional) 

Întocmit de prof. înv. prim. Babos Ibolya 
Școala Gimnazială ”Serafim Duicu”, Tg-Mureș 

Moto: 
  ” N-am avut cu toții marele noroc de a fi domni; n-am fost cu toții generali, poeți sau oameni de stat; 
dar când e vorba de copii mici, atunci suntem cu toții egali ”(Mark Twain). 

Argument: 
       Una dintre cele mai frumoase sărbători ale creștinității este sărbătoarea Sfintelor Paște. Acest proiect 
educațional s-a derulat sub forma unui concurs de creativitate și sub forma unei activități extracuriculare 
pentru protejarea mediului .Proiectul a vizat implicarea preșcolarilor din clasa Pregătitoare C a școlii. 
       Suntem o școală de cartier din Tg-Mureș, fiind în clasa mea mulți elevi din medii socio-economice 
defavorizate. Astfel am lansat acest proiect în ajunul Sărbătorilor Pascale deoarece educația religioasă 
trebuie desfășurată nu numai în în cadrul orelor de religie, la biserică, ci noi toți trebuie să contribuim la 
educarea, cultivarea conștiinței binelui și răului, să-i ajutăm pe acești elevi să distingă fapta bună de cea 
rea. Dragostea copiilor pentru această sărbătoare și pentru natură(acești copii locuiesc în periferia 
orașului, aproape de pădure) au fost câteva din motivele care m-au îndemnat să-l lansăm împreună cu 
colegii mei din școală. Rolul nostru , al dascălilor este acela de a-i înrduma pe copii să înțeleagă mesajul  
acestei sărbători , să prețuiască și să păstreze obiceiurile legate de această sărbătoare pe lângă ocrotirea și 
dragostea pentru natură. 
  Scopul proiectului:  
     Identificarea și stimularea conștiinței binelui și răului, a potențialului artistic al elevilor pe tema dată 
în legătură strânsă cu ocrotirea naturii. 
  Obiective: 

 Stimularea participării la educația de bază a copiilor proveniți din mediile socio-economice cele
mai defavorizate.

 Organizarea de activități extracuriculare care să promoveze importanța școlii , a educației în
strânsă legătură cu ocrotirea naturii.

 Dezvoltarea unui parteneriat real și eficient în acordarea sprijinului procesului de predare-învățare
și de sprijin material al copiilor proveniți din familiile sărace.

Durata: Două săptămâni, semestrul II; anul școlar 2018-2019 
Grup țintă: 

 Elevii din clasa Pregătitoare C din Școala Gimnazială ”Serafim Duicu” din Tg-Mureș
 Cadrele didactice de la această instituție
 Reprezentanta Fundației ”Coming Home”din Olanda cu sediul în Tg-Mureș

Inițiatorul proiectului:  
 Prof. înv. prim. Babos Ibolya, coordonatoarea clasei Pregătitoare C.

Echipa de implementare: 
 Dir. prof. Irina Vidrăsan a Gimnaziuliu ”Serafim Duicu”, Tg-Mureș
 Profesorul de sprijin Barabási Irén din partea Fundației ”Coming Home” din Olanda cu sediul

în Tg-Mureș, coordonatorii: Dann Grote și Debora Grote.
 Profesorul de religie romano-catolică  Hurdugaci Katalin
 Profesorul de religie reformat Bodó Csaba- József.
 Profesorul de limba engleză Kraus Timea Krisztina.

Descrierea proiectului: 
              Proiectul s-a desfășurat în trei etepe: 

 Secțiune I.           Decorațiuni specifice sărbătorilor de Paște 
 Secțiunea a II-a: Colaj la nivel de clasă pentru ocrotirea mediului cu titlul:
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”Nu arunca și soarele va râde cu tine!” 

 Secțiunea a III-a:  Colorarea și vopsirea ouălor de Paște la oră de limba engleză
    Pentru prima secțiune s-a realizat pregătirea decorațiunilor specifice sărbătorilor de Paște sub 
îndrumarea celor doi profesori de religie: Hurdugaci Katalin și Bodó Csaba-József. Lucrările elevilor au 
fost premiate de către cei doi profesori. 
     A II-a secțiune s-a realizat pentru ocrotirea naturii, specific mediului existențial  al copiilor. Colajul 
are titlul: ”Nu arunca și soarele va râde cu tine”! Coordonatoarele sunt: prof. de sprijin Barabási Irén și 
prof. înv. prim. Babos Ibolya. Colajul a fost trimis pentru Concursul de abilități practice, organizat de 
Radio ”Tg-Mureș” cu titlul: ”S.O.S.-ul naturii”! 
     A III –a secțiune s-a desfășurat în ora de limba engleză, coordonată de prof. de limba engleză Kraus 
Timea Krisztina, îmbinând abilitățile practice cu aprofundarea cunoștințelor de limba engleză. 

 

Rezultate finale: 
 Am organizat o dezbatere pe marginea proiectului la care a participat și dir. prof Irina Vidrăsan a școlii. 

Încheiere: 
 Noi, coordonatorii proiectului, sperăm că am reușit să picurăm miracolul Învierii în sufletul   copiilor. 
Acest miracol trebuie să se nască în sufletul lor prin faptele ,prin vorbele , prin comportamentul de 
toleranță față de semenii lor și prin a trăi în armonie cu natura prin ocrotirea și  ”purificării  ”ei. 

Prof. de sprijin Barabási Irén cu elevii. Colajul pt. ocrotirea naturii. Prof. Babos Ibolya și prof. 
Bodó Csaba-József cu

În mijlocul elevilor 
Prof. Hurdugaci Katalin cu Prof. Kraus Timea Krisztina 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARӐ 

Prof. Bӑcescu Elena Adina,  
Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Nehoiu 

CLASA : a XI-a A şi a XI-a B 

TEMA: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera ,,Marilor clasici” 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

 O1 ) adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi 

interpretării personalizate;  

 O2 ) compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia 

umană despre artă reflectate în textele studiate; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1 ) să definească următoarele concepte operaţionale: clasicism, realism, ,,Mari clasici”; 

O2 ) să identifice, pe baza textelor epice din literatura română: structura, perspectiva narativă, 

instanţele narative şi tipurile de naraţiuni; 

O3 ) să prezinte, într-o manieră originală, operele ,,Marilor clasici”; 

O4 ) să construiască un cvintet, pornind de la autorul preferat. 

STRATEGIA DIDACTICĂ:  

a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea,  cvintetul,

proiectul.

b) FORME DE ORGANIZARE: activitatea frontală, îmbinată cu cea individuală şi pe grupe;

c) MIJLOACE DE ÎMVĂŢĂMÂNT: manualele, volume cu operele literare studiate,

calculator, proiector, duplex, benzi desenate, costume.

I. ORGANIZAREA CLASEI ( 1 minut).  

II. ACTUALIZAREA UNOR CUNOŞTINŢE ŞI IMPRESII DE LECTURĂ (3 

minute). 

Li se cere elevilor să-şi pregătească proiectele şi li se cere să explice noţiunea de ,,Mari clasici ai 

literaturii române”, respectiv să precizeze gradul în care curentul clasicist se găseşte în operele celor 

amintiţi.  

III. CAPTAREA ATENŢIEI (5 minute).

Pentru a crea o atmosferă prielnică bunei desfăşurări a orei, li se propune elevilor să asculte o 

melodie pe versurile lui Mihai Eminescu, respectiv versurile poeziei ,,Rugăciune”. 

IV. ANUNŢAREA SUBIECTULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE ( ca în

preambulul proiectului -1 min. ). 
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V.  DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII (30 min). 

Ora se va desfăşura sub forma unui concurs-dezbatere între clasele a XI-a A şi a XI-a B, pe baza 

temei: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera ,,Marilor clasici”. Elevii fiecărei clase au fost 

împărţiţi în patru grupe, specifice fiecărui autor în parte: Eminescu, Creangă, Caragiale şi Slavici. Ei 

trebuie să prezinte opera fiecărui autor într-un mod original, pe baza unui proiect şi trebuie să pregătească 

două întrebări pentru echipa adversă. Punctajul fiecărei grupe va fi dat de celelalte şase. Trebuie amintit 

faptul că grupa adversă poate interveni oricând pentru a cere lămuriri şi pentru a încerca să intimideze. 

În urma unor discuţii cu elevii celor două clase, se pare că ei s-au gândit să prezinte astfel 

proiectele:  

 Clasa a XI-a A: Eminescu: desene care să reprezinte binele şi răul, iar sub fiecare desen se află

cuvinte sau versuri care  să sugereze latura religioasă a poeziei eminesciene; Creangă: benzi

desenate şi teatru de păpuşi; Caragiale: puzzle pe baza comediilor şi o parodie; Slavici: desene

care să sugereze avatarurile personajelor.

 Clasa a XI-a B: Eminescu: puzzle cu imaginea femeii înger, un interviu cu un elev  ce-l reprezintă

pe Eminescu, poetul fiind alături de un demon şi un înger care îi influenţează răspunsurile despre

opera religioasă; Creangă: doi elevi îl repezintă pe Creangă cel adevărat, respectiv cel fals şi ei vor

discuta despre operă şi o scenetă cu personajele cunoscute; Caragiale: un elev va fi Caragiale,

ceilalţi vor fi costumaţi, vor face o parodie pe baza operei lui Caragiale şi o poezie avangardistă;

Slavici: pe un duplex este reprezentat un drum de-a lungul căruia se întâlnesc diverse motive şi

simboluri, care vor ajuta câte un elev din grupă să călătorească prin opera lui Slavici.

La sfârşit se va calcula punctajul, va fi anunţată clasa câştigătoare şi fiecare elev va primi câte un

semn de carte, pe care este scrisă tema conscursului şi data, pentru a-i motiva să citească la fel de

mult.

VI.EVALUARE FORMATIVĂ (8 minute). 

Elevii sunt solicitaţi să realizeze câte un cvintet, pornind de la autorul preferat. 

VII. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI ( 2 minute).

Li se cere elevilor să realizeze pentru ora viitoare un eseu cu titlul: Diversitate tematică, stilistică 

şi de viziune în opera ,,Marilor clasici” 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL DE INVATAMANT 

Prof. I:    Baciu Liana 

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 interrmediul activitatilor extrascolare se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Activitatile  extrascolare acționează și 
asupra stimei de sine, si astfel sentimentul de împlinire este mult mai ridicat, de asemenea activitatile 
extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, prin ele  isi formează 
abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Studiile de specialitate 
ne arata  că acestea  ajută copii in formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe 
școlare mai ridicate. Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al copiilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. Activitățile  extrașcolare se referă la acele 
activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de  învățământ, cu  participarea grupei  sau  
clasei, a mai multor grupe sau clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.  

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. O altă particularitate a activităților extrașcolare, foarte  importanta, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu 
de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învățare.  

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

Aria de desfășurare a acestor activitati e greu de delimitat. Aceste activitati extrascolare se pot organiza 
sub forma de  excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, 
vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică , activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, 
legate de protecția mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

-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; 

-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 

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; 
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-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.  

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

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul 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. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 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. Trebuie să ţinem cont că, 
indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un 
obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

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. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof. Baciu Aurelia 
Școala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” 

Medgidia, Constanţa 

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.  

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. Organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate procesului de 

învăţământ care se desfăşoară în clasă, evitânduse 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. 

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. 

Activităţile extraşcolare au un rol extreme de important ȋn dezvoltarea copiilor, deoarece, pe lângă 

faptul că dezvoltă anumite abilităţi ale copilului, ȋl şi ajută să “evadeze” din cotidian, să se lipsească 

pentru câteva ore de rutina zilnică, deoarece prin practicarea unui hobby, copiii ȋnvaţă să comunice, şi vor 

fi mai deschişi faţă de situaţiile vieţii. Indiferent, dacă este citit sau ȋnot, şah sau balet, muzică sau artă, 

toate aceste activităţi sunt menite să ȋi ajute pe copii să nu mai fie introvertiţi, ci deschişi şi relaxaţi, ȋn 

faţa ȋncercărilor vieţii. 

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 

observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Ȋn concluzie, activităţile extraşcolare sunt benefice, şi ar trebui ca toţi copiii să aibă parte de cadre 

didactice care să încurajeze realizarea acestora, cadre care să părăsească din când în când rutina. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul  educaţional 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Dărmăneşti 
Prof. Baciu Oana-Andreea 

,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o 

personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein)  

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. 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 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: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi 
momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi 
activităţilor. 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”. 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 LA PREȘCOLARI 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR BACTER GEORGETA CLAUDIA 
G.P.N NR. 2 DERNIȘOARA 

Activitățile extrașcolare reprezintă o modalitate rapidă de percepere a unei informații. Pentru a 

putea evidenția mai bine acest aspect, am ales să prezint pe scurt una dintre excursiile organizate de mine, 

o activitate extrașcolară la care au participat atât copii cât și părinții. O experiență inedită în cadrul căreia

am avut surpriza de a descoperi o altă latura a copiilor dar și de a întări colaborarea educatoare-parinte. La 

ciclul preșcolar, unde activez, această modalitate îmi oferă rezultate imediate.  

Excursia, pe care am menționat-o mai sus, consta într-o ieșire de o zi, la aproximativ 60 de km de 

instituța noastră.  Ca și obiectiv turistic principal aveam Grădina Botanică. Scopul meu era, de a le 

prezenta tinerelor alăstare o varietate mai mare de plante, dar și de a le oferi oportunitatea de a călători 

(Instituția de învățământ de care aparțin este situată într-o zonă rurală, fapt care atrage după sine mai 

multe dezavantaje. Datorită nivelului de trai scăzut, dar și lipa mijloacelor de transport, majoritatea 

copiilor nu au avut prilejul de a calători în exteriorul comunei.). Pentru a profita la maxim de acest prilej 

iedit, de a socializa și de a cunoaste mai bine copii, pe autocar am jucat mai multe jocuri interactive și am 

cântat diverse cântecele. Ajunși la destinație, am format mai multe grupe, fiecare având un reprezentant, 

apoi am împărțit mai multe cartonașe pe care erau ilustrate diverse plante. Scopul acestei activități era de 

a le stârni interesul asupra grădinii și de a-i determina să analizeze foarte atent fiecare plantuță. M-am 

axat în mod special pe acele plante mai exotice, noi ,pentru privirile micilor curioși. Rezultatul a fost unul 

surprinzător, deoarece, fiecare grup a gasit majoritatea plantelor ilustrate pe cartonaș, în decursul vizitei la 

Gradină. Am avut parte și de un mic bonus, Gradina Botanică găzduind și unele animale sălbatice, care au 

fost punctul culminant a excursiei noastre. Copiii au încercat să le pună nume și să indentifice specia din 

care fac parte. Pe drumul de întoarcere, cântecele și voia bună au continuat, iar micii excursionisti 

așteaptă nerăbdători o nouă experiență similară. 

În opinia mea activitățile extrașcolare, sunt o modalitate inedită de a consolida legăturile cu 

părinții, de a cunoaște mai bine copiii. Consider că această modalitate reprezintă un factor semnificativ în 

educația unui copil cât și o formă de relaxare atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice, care, deși au 

rol de supraveghetori în continuare, ies din rutina zilnică. 

În concluzie, activitățile extrașcolare reprezintă o modalitate de aprofundare a materiei predate la 

clasă, în mod practic, fiind și foarte rapidă. O modalitate de consolidare a relațiilor educatoare-părinți-

preșcolari,  cât și o formă de a intra în contact cu prescolarii de la grupă, sub o altă formă, în alte 

circumstanțe mai puțin formal. Cu acest prilej am descoperit și relația dintre parinte și copil, iar părinții au 

observat legătura dintre educatoare și copii , care de multe ori este foarte constructivă.Uni părinți au cerut 

chear sfaturi pentru o mai bună comunicare cu copii lor. După părerea mea o excursie reușită rămane 

întipărită în mintea preșcolarului . 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PRIMAR BACTER MARINEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DERNIȘOARA 

Educația... un ansamblu complex care constituie fundația unei cariere/vieți decente, armonioase. 

Cu toate acestea, deși din exterior pare foarte simplu de realizat, în realitate este o muncă istovitoare, 

îndelungata, în cadrul căreia dascălul se topește precum o lumânare, pentru a lumina calea tânărului 

vlăstar. 

Pentru început aș dori să pun în evideță, contribuția inegalabilă a părinților (în unele cazuri, din 

nefericire am și cazuri în care sunt plecați unul sau abii părinți în strainătate, iar contactul cu părinții este 

foarte slab), care, în colaborare cu dascălul reușesc să dea contur educației copilului. Aceste colaborări 

cadru didactic- părinte sunt mai evidente în activitățile extrașcolare, spre exemplu: o excursie. Am ales sa 

dau acest exeplu, deoarece de curând am fost organizatorul unei excursii, cu tematica SĂ NE 

CUNOAȘTEM ȚARA. Acela a fost momentul în care am reușit să obțin o colaborare de excepție, cu 

majoritatea părinților. Aceștia s-au implicat în: ținuta adecvată a copiilor pentru excursie , informații utile 

referitoare la proprii copii (alergii la plante/ medicamente, fobii), suport financiar și moral tinerilor 

excursioniști etc. 

 Această activitate, pe lângă faptul că a necesitat o atenție aparte și o muncă suplimentară, punctul 

culminant al acesteia, consider că a fost emoția transmisă de copii. Fiind o școală din mediul rural, 

majoritatea elevilor nu au avut oportunitatea de a călători în exteriorul județului, calătoriile fiind de 

maxim 50 km, prin intermediul transportului în comun. Acest fapt atrage după sine lipsa de comunicare 

dar și mai puține oportunități și căi spre noi orizonturi. Acesta fiind motivul pentru care tot mai mulți 

tineri din zonele rurale se plafonează și ajung să rămână în satele pustiite, ca și fermieri, iar singura sursă 

de venit fiind agricultura sau ajutorul social. 

Fiind cadru didactic, am avut oportunitatea de a observa impactul mai multor metode de învățare 

dar și aprofundare a materiei. Ceea ce am realizat a fost faptul că un copil, asimilează o informație mult 

mai rapid în momentul în care nu îi este prezentat doar teoretic ci și practic. Astfel că în cadrul excursiilor 

organizare de mine, am încercat să expun practic ceea ce învățam copii la clasă, la unele materii. Aceștia 

au intrat în contact direct cu diferite forme de relief, construcții istorice dar și animale, puțin mai exotice, 

pe care nu ai ocazia sa le vezi zilnic pe stradă ci doar în cadrul unei gradini zoologice. 

În opinia mea, activitățile extrașcolare sunt extrem de practice, ele favorizând o mai bună 

asimilare a informației cât și o viziune mai largă asupra oportunităților oferite de societate, de viață. 

Pentru unii fiind și singura șansă de a călători puțin, în special pentru copiii din zonele rurale, care sunt 

dezavantajați la acest capitol. 

În concluzie, activitățile extrașcolare, constituie un avantaj considerabil în formarea unui copil, cât 

și o unealtă favorabilă dascălului, în decursul procesului de predare-învățare a unui copil. Recomand cu 

încredere și entuziasm acceste modalități care au rezultat iminent. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  
ȘI EXTRAȘCOLARE 

Prof.înv.primar Badar Annamária – 
Școala Gimnazială „Dr. Balási József” Curtuișeni, județul Bihor 

Procesul învățării este fundamental în dezvoltare. Dezvoltarea fizică, spirituală, emoțională, 
cognitivă, socială, precum și dezvoltarea limbajului sunt domeniile cele mai importante ale personalității. 
Rolul cadrelor didactice este sprijinirea procesului de învățare și dezvoltarea personalității elevilor. 
Urmărirea acestui obiectiv presupune organizarea unor activități complementare pe lângă activitățile 
instructiv-educative din cadrul orelor, lecțiilor. Aceste activități sunt denumite extracurriculare și 
extrașcolare și urmăresc dezvoltarea creativității copiilor. Activitățile extracurriculare și extrașcolare au 
scopul de a completa, lărgi și adânci cunoștințele dobândite de elevi în cadrul orelor. Un alt scop 
important al acestor activități îl reprezintă implicarea copiilor/elevilor și cadrelor didactice în activități 
care să răspundă intereselor și preocupărilor lor, să pună în valoare talentele și capacitățile lor în diferite 
domenii și să stimuleze participarea activă la acțiuni variate.  

Activitățile extracurriculare și extrașcolare au un caracter insructiv-educativ și se organizează în 
vederea cultivării aptitudinilor și dezvoltării culturii generale. Aceste activități sunt facultative și se 
organizează în afara orelor de curriculum, după terminarea orelor de curs. Depinde de cadrul didactic în 
ce măsură reușește să implice elevii în astfel de activități. Succesul depinde cât de atractive, interesante 
sunt aceste activități. La activitățile extracurriculare cadrul didactic va urmări angajarea directă a elevilor 
în organizarea și desfășurarea activităților, ceea ce are ca efect dezvoltarea inițiativei, imaginației, a 
creativității, a capacității de interrelaționare, a abilității de exprimare a opiniei, trăsături importante ale 
omului din zilele noastre. 

Activitățile extrașcolare pot fi organizate în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații 
nonguvernamentale, cu instituții culturale (bibliotecă, case de cultură, biserică, palatele și cluburile 
copiilor), cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, cu taberele școlare, cu poliția, cu 
jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de sănătate publică, agenții pentru 
protecția mediului etc. 

Formele de activitate sunt variate și depind de profesionalismul și creativitatea organizatorilor și 
de logistica proprie a instituțiilor. Printre formele de activități amintim: ateliere (de teatru, dans, muzică, 
arte plastice, educație media și cinematografică), competiții, mese rotunde, dezbateri, activități de 
voluntariat sau de interes comunitar, diverse campanii (antitutun, antialcool, antipoluare, de prevenire a 
delincvenței juvenile, de prevenire a traficului de persoane), proiecte comunitare, peer-education, 
schimburi de experiență, vizite de studii, școli de creație sau de cercetare, parteneriate educaționale etc. 
Tipurile de activități care pot fi organizate pot include: activități artistice, activități culturale, activități 
sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 
(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare 
etc.), activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de 
claculator, siguranță pe internet etc.), activități de ducație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv 
colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.), activități de educație rutieră, PSI, 
educație pentru reacții corecte în situații de urgență, vizionare de spectacole de teatru, cercuri de folclor, 
cercuri de creație literară, concursuri școlare, excursii, vizite etc. 

Gama activităților extracurriculare și extrașcolare nu se încheie cu activitățile enumerate mai sus. 
Cadrul didactic, ca moderator al acestor activități, caută permanent forme moderne de activitate, menite 
să contribuie la formarea personalității autonome și creative.  
Bibliografie: 

1. Logel, D., Popescu, E., Stroescu-Logel, E. (  ), Sinteze de metodică a predării limbii și literaturii 

române în învățământul primar, Editura Carminis, Pitești

2. Manea, A., Bărbulescu. G., ( 2012), De la cunoașterea elevului la evaluarea competențelor sale, Editura

Delta Cart Educațional. Pitești

3. Trif, L. (2008), Pedagogia învățământului preșcolar și primar, Editura Eurostampa, Timișoara

313



Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. înv. preșc. Anca BADEA 
Grădinița P.P. ,,Lumea poveștilor” Constanța 

“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 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. 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.  

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. 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 adoptă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative 
exercitate asupra copilului. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite 
să împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 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. 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi 
momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi 
activităţilor. 
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Rolul activităţilor extracurriculare 

Profesor Badea Ramona Tamara 
Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” 

Bolintin-Vale, Giurgiu 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 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, 
elevii 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 elevul 
participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere, deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.În unitatea noastră școlară, o mare parte din 
activitațile educative se îndreaptă către domeniul cultural. Cultura (francezul culture, latinescul cultura), 
conform DEX, se traduce prin totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor 
necesare pentru comunicarea acestor valori. Ansamblu de concepții, de obiceiuri și de credințe care se 
statornicesc în timp în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit, prin viu grai, din 
generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.  Cultura tradițională a 
avut în timp o influență puternică asupra artei si literaturii  României. Viețile și obiceiurile românilor de 
la țară au fost mult timp subiectul favorit al scriitorilor români care s-au inspirat din tradiția populară 
românească. Operele multor compozitori au fost parțial inspirate din muzica populară românească. 

Compozitorii George Enescu și Theodor Rogalski, sculptorul Constantin Brâncuși și scriitorul Eugen 
Ionescu sunt probabil printre cei mai cunoscuți artiști de origine română. Capodoperele lui Enescu, 
numite Rapsodiile Române, sunt și ele bazate pe muzica populară românească. Câteva din sculpturile lui 
Brâncuși conțin elemente ale artei populare românești. 

Intr-o societate aflată în permanentă mișcare, într-o explozie a informației, a științei și tehnicii, tânara 
generație a pierdut legătura cu tradițiile populare și religios-spirituale românești. O mare parte dintre 
acestea fie le sunt complet necunoscute, fie sunt percepute eronat, astfel încât se pierd sau sunt înlocuite 
cu tradiții și sărbători străine, ca de exemplu Sf Valentin sau Halloween. 

 Parteneriatul activ şi real şcoală-elev a depăşit de mult faza descriptivă, el impunându-se ca o necesitate 
stringentă şi obiectivă. Valorificarea potenţialului formator al familiei şi şcolii în formarea tinerei 
generaţii, angajarea efectivă a elevilor în cât mai multe proiecte educative, precum şi deschiderea 
spaţiului educaţional în dialog cu alte instituţii abilitate şi responsabile de nivelul de cultura a populaţiei 
şcolare se constituie în tot atâtea obiective explicite ale demersului nostru. 

 Manifestarea elevilor ca subiect activ în propria formare şi partener real în procesul educativ sporeşte 
rolul şi importanţa activităţilor educative nonformale. 

Studiul culturii și tradițiilor românești are, de asemenea, o contribuţie esenţială la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 
propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi 
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică. 

 Calitatea activităţilor derulate în diferite proiecte educaţionale, disponibilitatea unității noastre școlare 
pentru organizarea de activităţi educative  şi a instituţiilor partenere, în speța.”Asociația pentru Cultură și 
Tradiție Istorică Bolintineanu”, Protoieria Bolintin-Vale sau Casa de Cultură ”Dimitrie Bolintineanu” , 
sunt doar câteva din punctele tari care recomandă liceul nostru ca iniţiator al  proiectului educațional 
Tradiții culturale și religios-spirituale românești. 

Scopul proiectului constă în educarea populaţiei şcolare şi a adulţilor pentru cunoasterea și sensibilizarea 
acestora față de problematica tradițiilor culturale și religios-spirituale românești , precum și posibilitatea 
de a oferi elevilor  o alternativă de petrecere a timpului liber și de a-și manifesta fantezia creatoare. 
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului : 
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- Evaluare internă a proiectului - Aplicarea chestionarelor de evaluare 
- Valorificarea concluziilor chestionarelor prin includerea de acţiuni specifice în programele activităţilor  
educative şcolare şi extraşcolare din liceu ,precum şi pentru orientarea activităţilor din proiect 
- Sondarea gradului de atractivitate şi interes a proiectului  
- Raport de la fiecare activitate. 
 Evaluare externă a proiectului  
- Interesul altor unităţi şcolare faţă de proiect prin: 
- accesări ale site-ului liceului/paginii de Facebook (domeniul de prezentare a activităţilor din proiect) 
- solicitări de cuprindere în proiect a diverşilor parteneri. 
Activitățile educative desfașurate în cadrul acestui proiect sunt „ Obiceiuri de toamnă-Simedru-Sf. 
Dumitru”  - dezbatere cu prezentarea obiceiurilor și tradițiilor populare locale, Bâlciul tradițional 
organizat în Bolintin-Vale cu ocazia zilei sărbatorii Sf. Dumitru, la activitate participă și reprezentanți ai 
Asociației pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu,etc. 

- „ Sărbători la români”  -Obiceiuri de iarnă.- Spectacol cultural-artistic:colinde, sceneta IROZII, 
Plugușorul, Capra, Sorcova,etc. 

-„ Sărbători la români”  -Obiceiuri de primavară.- Șezatoare :Dragobetele,Babele, Marțisorul, Ziua 
Cucului,etc. 

- „ Paștele la români  ”  .- Târg de Paște organizat în parcul orașului Bolintin-Vale, expoziție cu produse 
tradiționale specific sărbatorii pascale. 

Anual, la activitățile din cadrul proiectului educațional “Tradiții culturale și religios-spirituale românești” 
participă peste 500 de elevi din unitatea noastră școlară și aproximativ 30 de cadre didactice, precum și 
parteneri din comunitatea locală sau alte unități școlare partenere din județ, ceea ce înseamnă că 
obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse în totalitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ 

Prof. înv. Prescolar Bădoi Mihaela 
Grădiniţa nr.2 Florica Morteni 

Judetul Dâmboviţa 

      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 
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. 
-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. 
Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 
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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 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 musicale, 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. 
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 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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"ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN  
PROCESUL EDUCAȚIONAL/BUCURIILE IEPURASULUI" 

Prof. Bădulescu Adela Mariana 
Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru” Bălcești 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-alungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă: educaţia formală,( școlară), nonformală (extracolară), informală (cunoştinţele pe care individul 
le preia zi de zi, în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). Educaţia nonformală îşi are 
începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în 
afara clasei, fiind activităţi extracolare 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. 
În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de schimbările 
care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din acest motiv, un 
curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente 
tinde să devină o realitate de necontestat. Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii 
educaţionale care era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. 
Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, 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. Procesul educaţional 
presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Oricât de importantă ar fi 
educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ,ea nu epuizează sfera influenţelor formative 
exercitate asupra copilului. Pastele este cea mai importanta sarbatoare crestina. El si-a pastrat pana in 
prezent farmecul si semnificatia, fiind un moment deliniste sufleteasca si de apropiere de familie. 
Farmecul deosebit este dat atat de semnificatia religioasa - intotdeauna mai exista osansa de mantuire - 
cat si de traditii: oul pictat, iepurasul, masa cu mancaruri traditionale de paste - seara cu luarea luminii. 
Lumanarea de Inviere 
 In noaptea de Inviere fiecare credincios poarta in mina o lumanare, pe care o va aprinde din lumina adusa 
de preot de pe masa Sfintului Altar. Aceasta lumanare este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra 
mortii si a luminii lui Hristos asupra cozonac, pasca, miel, slujba desambata  
Intunericului pacatului. 
Oul pictat 

Ouale simbolizeaza mormintul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la invierea sa din morti. De aceea, 
cind sparg ouale prin ciocnire,dar si cind se saluta crestinii isi spun: "Hristos a inviat! Adevarat a inviat!". 
Culoarea rosie a oualelor simbolizeaza singele lui Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mintuirea lumii. 
Exista credinta ca cei care ciocnesc se intilnesc pe lumea cealalta.Ouale simbolizeaza si reintinerirea, 
primavara. In Egiptul antic, oul era simbolul legamantului vietii si reprezenta, totodata, sicriul ori camera 
mortuara.In traditia populara de la noi, ouale de Pasti sunt purtatoare de puteri miraculoase: vindeca 
boli, protejeaza animalele din gospodarie, te apara de rele. 
Pasca 
 Se coace numai o data pe an, de Sfintele Pasti. Ea are o forma rotunda, la mijloc o cruce si este 
impodobita pe margini cu aluat impletit.Mielul Il reprezinta pe Iisus Hristos care s-a jertfit pentru pacatele 
oamenilor si a murit asemeni unui miel nevinovat. 
Iepurasul 

Acesta este un vechi simbol german care provine de pe vremea festivalurilor pagane. El 
simbolizeaza fertilitatea, primavara.Ultima saptamana a postului Pastelui este cea mai importanta 
perioada. Ea trebuie folosita pentru cainta si comemorare. Tot atunci sunt pregatite si bucatele de Pasti. 
Pana de Inviere toata casa trebuie sa fie curata si bucatele sa fie gata.  
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In seara de Inviere,conform traditiei, toata lumea merge la biserica pentru a participa la slujba si pentru a 
lua lumina. La sfarsitul slujbei, preotulimparte tuturor sfintele pasti, adica paine sfintita, stropita cu vin si 
cu aghiazma. Familia se intoarce spre dimineata de la biserica si gusta mai intai ouale si pasca sfintite. 
Invierea Domnului 
Nici un evanghelist nu descrie Invierea Domnului, deoarece nu au fost martori la aceasta minune. 
Evanghelistii consemneaza numai ceea ce s-a petrecut dupa ce Hristos a iesit din mormant. Din 
evanghelii aflam ca in prima zi a saptamanii, duminica,femeile mironosite au venit cu miresme la 
mormantul lui Hristos, cu care aveau de gand sa unga, dupa obicei, trupul lui Iisus. Se pare ca Maria 
Magdalena, venita cu celelalte femei, ajunge prima la mormant si uimita de vederea pietrei ridicate si a 
mormantului gol, nu le mai asteapta pe celelalte femei si alearga sa le vesteasca apostolilor cele petrecute. 
Ea nu mai vede ingerul,care le intampina pe celelalte femei si nici nu-i asculta mesajul - ca Hristos a 
inviat.Pe cand femeile mironosite mergeau catre apostoli sa vesteasca cele intamplate, sunt intampinate de 
Hristos cu urmatoarelecuvinte: "Bucurati-va" si "Nu va temeti". El le repeta indemnul dat de inger: 
"Duceti-va si vestiti fratilor Mei, sa mearga inGalileea si acolo ma vor vedea".La mormant ajung si Ioan 
si Petru. Desi Ioan soseste primul, el intra in mormant dupa Petru. Se pare ca in afara de 
prezentagiulgiului si a mahramei, care indicau ca Hristos a inviat, apostolii au vazut in mormant ceva 
minunat. A fost o experientainvaluita in taina, care a constituit o adevarata iluminare. Din aceasta clipa, 
Ioan a crezut fara sovaiala in Invierea lui Hristos. Cei doi apostoli vor merge sa vesteasca si celorlalti 
Invierea lui Hristos. Maria Magdalena, care ii urmase pe cei doi ucenici, nu pleacade la mormant, ramane 
aici sa planga. Gandul ei era ca trupul lui Iisus fusese furat. Pe cand plangea, potrivit Scripturii, i se arata 
doi ingeri. Dupa putin timp, i se arata si Hristos, pe care Il aseamana pentru inceput cu un gradinar, caruia 
ii cere sa-i vesteasca unde a fost pus Hristos. Dupa ce are loc recunoasterea lui Hristos, primeste misiunea 
sa merga si sa vesteasca ucenicilor: "Mergila fratii Mei si le spune: Ma voi sui la Tatal Meu si Tatal 
vostru".Desi trupul lui Hristos fusese preamarit, Hristos accepta, in rastimpul celor 40 de zile, sa se 
adapteze dimensiunilor actuale aleuniversului uman. Acest "trup al slavei", dupa expresia paulina, nu mai 
este dependent nici de spatiu, nici de timp, caci nu maiface parte din lumea cazuta. Aratarile sunt un 
pogoramant fata de slabiciunea omeneasca. Domnul se face accesibil simturilor:poate fi vazut, auzit si 
chiar pipait. Hristos cel inviat este tot atat de real ca si Cel dinainte de Patimi, dar se afla la alt 
nivelexistential, deoarece trupul Sau nu mai este supus mortii, in El straluceste Duhul. Desi trupul a fost 
indumnezeit, ca si natura Sa omeneasca, firile vor continua sa ramana neschimbate si de sine statatoare 
pentru vesnicie.Invierea lui Hristos nu este o simpla revenire la viata pamanteasca, ci inceputul altei vieti: 
viata vesnica, in care trupul omenesc numai este supus stricaciunii. De aceea, Biserica Ortodoxa canta in 
ziua de Pasti: "Praznuim astazi omorarea mortii si inceputul unei alte vieti, vesnice”. 
 Sfantul Maxim Marturisitorul spune ca Mantuitorul a refacut chipul divin din om, lepadand in mormant, 
in dimineata Invierii,trasatura patimitoare. Din momentul mortii si a invierii Domnului, istoria intra in 
perioada eshatologica, iar Imparatia, aflata deocamdata in transcendent, tinde sa inglobeze treptat toata 
creatia. In Hristos cel inviat incepe transfigurarea lumii, dar aceasta transfigurare nu se descopera decat 
prin mijlocirea acelora care au atins culmile sfinteniei.Trebuie sa retinem ca Invierea nu-L indeparteaza 
pe Hristos de oameni. El va continua, chiar sezand de-a dreapta Tatalui, lucrareade prefacere a lumii. 
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 răstignire a Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paştelui marchează 
începutul anului ecleziastic creştin. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Profesor educator Băican Oana-Adriana 
Şcoala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I Cluj-Napoca 

„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 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 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. Întreaga activitate în afara clasei are 
conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor. 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.  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.  
În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc 
între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca 
elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea 
lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu 
mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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The teacher’s role in learner strategy training 

Balaci Mirela Viorica, Scoala Gimnaziala Alice Voinescu 

Before one can discuss the teacher’s role in learner strategy training, it is worth to explain what learner 
strategy training is. According to H. Douglas Brown, learner strategy training is the work of researchers 
and teachers on the application of both learning and communication strategies to classroom learning.  
To fully understand the definition, one should also understand what learning and communication 
strategies are. In short, learning strategies deal with the receptive domain of intake, memory, storage, and 
recall, and refer to methods that students use to learn. They are divided into three major categories. 
 “Metacognitive” strategies are responsible for planning, and arranging learning, centering one’s learning, 
and self-monitoring. “Cognitive” strategies involve more direct manipulation of the learning material 
itself and are responsible for marking new words in a text, memorizing by sentences, taking notes, etc. 
“Socio affective” strategies have to do with cooperation with other learners, relaxation, asking questions. 
Communication strategies on the other hand involve the employment of verbal or nonverbal mechanisms 
for the productive communication of information, like language switching, literal translation, or word 
coinage. As mentioned above application of these strategies in a classroom is what learner strategy 
training is. But what role should the teacher take in this process? Should he/she be available on every 
student’s wish, or should he/she rather limit his presence?  
 Wenden was among the first out of many people to say that learner strategies are the key to learner’s 
autonomy, and that one of the most important goals of language training should be facilitating of that 
autonomy, so as to make the learner self-sufficient and independent. One approach to learner training on 
the basis of explicitness of purpose is blind training. Learners are kept in the dark about the importance of 
the activities they are being instructed to do. They therefore, perform particular strategies but are not 
helped to understand their significance. The emphasis of this approach is on learning something, and not 
on learning to learn. Brown referred to studies which have shown that blind training results in improved 
performance of the task to which it is tied. However, ordinarily, students do not continue to use the 
strategy. Also they cannot identify situations in which it can be used. For example, during pre-listening 
tasks, students explain key words, provide an advance organizer, and do different kinds of comprehension 
questions. These are the strategies which students could use on their own in different situations, in 
different context, but they cannot, because they are not aware of them. This approach implies that the 
teacher acts as an instructor, providing tasks, but not informing students about the learning strategies. 
The other approach is informed training which tells learners that a strategy can be helpful and why. 
Students are not only instructed in the use of the strategy but in the need for it and its anticipated effects. 
They are given feedback about their performance so that they can estimate the effectiveness of the 
training. Informed training places emphasis on learning to learn. Such training, has been proven by 
studies referred to in Brown’s books, to be more effective. Students use the learned strategy more 
frequently and more effectively. The teacher should, therefore, act as a guide, explain and stress the 
importance of strategies, and explain to students how to learn; they are led to focus on the nature of 
learning. Having stated that informed training is more effective, a teacher should introduce cognitive, 
metacognitive, and social-affective learning strategies to his/her lessons. For instance, when a teacher is 
planning a test, he/she should provide guidelines, tell students how to prepare, and how to learn new 
vocabulary. Oxford’s Strategy Classification System lists styles and strategies, the teacher should 
incorporate in his/her lessons. As far as the example with learning new vocabulary is concerned, the 
teacher should provide his/her students with memory strategies, like creating mental linkages, including 
grouping, placing new words into a context, or applying images and sounds like using imagery, 
keywords, etc. However, one must remember not to be on every student’s wish. Rubin and Stern observed 
that good language learners find their own way, taking charge of their learning, organize information 
about the language, use mnemonics, and other memory strategies. A successful language learner takes 
charge of his/her own learning, and thus becomes autonomous. The teacher should promote learner’s 
autonomy as it facilitates learning. Not everything can be taught at class, some students need to work 
additionally on certain aspects of language on their own because they may need more practice than is 
done in classroom.  
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Because new research has shown that learners themselves can benefit by becoming more strategic in their 
language learning, several different models of learner strategy training are now being practiced in 
language classes around the world. 
• Teachers include actual strategy practice into their techniques and materials. One way to do this is by
studying one’s own lesson plans to see if they incorporate various ways that students can learn the 
language the teacher is modelling, practicing or presenting, in order to appeal to a variety of learning 
styles and strategies. One’s teaching should allow learners to approach the task at hand in a variety of 
ways. 
• Recent textbooks are now including strategy training as part of a content-centered approach, for
example a conversation text states: "Managing Your Learning: Working with other language learners 
improves your listening and speaking skills" (from Earle-Carlin & Proctor) 
• Through checklists, tests, and interviews, teachers can become aware of students tendencies, and then
offer advice, a change, or other techniques 
• Compensatory techniques help students overcome their weakness.
What is more, the teacher should carefully study his/her students’ own teaching. If the teacher wants to 
train his/her learners in using language learning strategies, it is very important to know something about 
students’ interests, motivations, and learning styles. By observation, one can notice what strategies 
students are already using (as mentioned above – by checklists, tests, interviews, etc.), and offer advice if 
necessary. Teachers can also conduct a short questionnaire. Sharkey for instance, asks students to 
complete statements such as "In this class I want to/will/won't....", "My favourite/least favourite kinds of 
class activities are...", "I am studying English because...", etc. 
The application of learning strategies in the teaching depends on the kind of training (blind or informed) 
mentioned above. 
 There may be many approaches which refer to teacher’s role in learning strategy training, but it is 
virtually impossible to argue with a statement by Brown, that “Teaching learners how to learn is crucial”. 

Bibliography: 
• ‘Learning Strategies in Second Language Acquisition’ J. Michael O’Malley, Anna Uhl Chamot
• ‘Learner Strategies for Learner Autonomy’ Anita Wenden
• ‘Learner Strategies in Language Learning’ Anita Wenden, Joan Rubin

325



ROLUL  ŞI EFICIENŢA  ACTIVITĂŢILOR    
EXTRAŞCOLARE ÎN  EDUCAŢIA  ELEVILOR 

Prof.înv.primar Balaj Elena Adriana 
ŞCOALA    PRIMARĂ  LĂPUŞNIC 

Educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. 
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. Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o 
sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  
învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales 
gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei 
creatoare. Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului 
creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea 
unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să 
stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Activităţile şcolare chiar dacă 
urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în 
ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei 
personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri 
caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea 
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea 
activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În 
acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea 
creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. 
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, 
prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin 
raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi 
recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - 
excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, 
termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. 
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 . 
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot realiza sub 
forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor.          
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală.  
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Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, 
dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot reprezenta cu 
mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

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

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 
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 Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie ,  sau la 
sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral , în scris sau prin muzică. 

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen

Vizionarea spectacolelor,  a teatrului pentru copii sunt forme de activitati prin care elevul nu 
doar dobândeşte informaţii, ci este stimulată creativitatea.  

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

Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţa 
de problemele comunităţii. 

Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. Am realizat activităţi extracurriculare programate 
şi proiectate din timp, diverse atăt ca forma , căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în 
comunitate, folosind metode active şi stimulative pentru participarea elevilor. 

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Profesor învățământ primar: Balan Corina 
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Bănești 

Localitatea: Bănești, Suceava 

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât strâns 
legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de 
dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de 
optimizare a acesteia. Așa cum afirmă psihologul Alain Lieury, personalitatea este „nu doar o chestiune 
de temperament, ci depinde de învăţarea socială, de ajustări, prin întărire şi observaţie în funcţie de 
situaţii.“ (Lieury, 2008) 

Prin învăţarea şcolară,  în sens larg, înţelegem procesul de formare sau de restructurare a unui 
comportament. Învăţarea este privită ca un proces ce se desfăşoară în funcţie de numeroşi factori, 
rezultatul fiind un ansamblu de produse concretizate în cunoştinţe, priceperi, deprinderi, abilităţi, 
convingeri, sentimente, modalităţi de a gândi şi de a acţiona pe baza cărora are loc reconstrucţia continuă 
a comportamentului uman.  Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei 
generații. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia 
parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul 
decisiv în formarea personalității umane, iar menirea școlii nu este  numai de a înzestra elevii cu un bagaj 
de cunoștințe cât mai mare, ci și de a le pune în valoare calitatea de om. Asupra unui copil se exercită 
multiple influențe. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte 
influenţe educative ce se exercită asupra acestuia. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, iar 
copilul primeşte educație în şcoală, dar și în afara ei. Procesul instructiv-educativ presupune îmbinarea 
armonioasă a activităţilor şcolare cu activităţile extracurriculare și extrașcolare ce au numeroase valenţe 
formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi cu implicații în dezvoltarea 
plenară a acestora. Activităţile extrașcolare  sunt activităţi 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 creşterea încrederii în sine. 
În sistemele formale de educaţie, ideea implicării elevilor în activităţi extraşcolare a existat de mult timp. 
Iniţial, activităţile extraşcolare erau menite să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita 
un efort intelectual predominant. Din această perspectivă, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi 
copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi sunt pe plac. Treptat, sfera 
activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul 
şcolii a căpătat din ce în ce mai mare importanţă, urmărind lărgirea şi adâncirea informaţiei, antrenarea 
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesul pentru activități socio-
culturale, atragerea copilului la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii, în ansamblul ei, prin oferirea de suport pentru reușita școlară.  
Școala trebuie să fie deschisă acestor tipuri de activități, cu atât mai mult cu cât acestea asigură exersarea 
unor deprinderi prin folosirea diverselor surse informaționale, contribuie la autodisciplinarea elevilor, îi 
învață să învețe, iar cadrul didactic poate să dirijeze descoperirea unor pasiuni, stăpânirea unor temeri, 
influențând dezvoltarea ulterioară. În cadrul acestor activități, nu interesează doar produsul elevilor ca 
valoare socială, ci în plan psihologic, supleţea, eleganţa, nota de originalitate în modalitățile de abordare 
și tratare a unei teme. De asemenea, interesează măsura în care răspunsul la sarcinile impuse elevilor 
produce trăiri afective, satisfacţii, o stare de surpriză plăcută, care reanimă dorinţa și curiozitatea de a 
experimenta și alte activități. Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă, dacă sunt realizate cu 
responsabilite. Ele stârnesc interes,  produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, iar elevilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale, contribuind astfel la formarea personalității lor.  
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Elevii trebuie să fie dirijați să dobândească o gândire liberă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi și curaj în abordarea unor activități creative, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul lor de rezolvare şi posibilitatea de a critica constructiv, în limitele moralei.             
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.  În societatea contemporană, schimbările 
fără precedent în toate domeniile vieţii sociale au generat noi conotaţii în domeniul educației. 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 reușește să 
răspundă singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de 
necontestat. Educația extracurriculară / extrașcolară, realizată dincolo de procesul de învățământ îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor.   

Bibliografie: 
1. Vlăsceanu, Gheorghe; Neculau, Adrian, (2002), Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti 
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Necesitatea activităţilor extracurriculare în procesul  educativ 

Prof. Balan Irina Sabina 
Scoala Gimnazială Nr.1 Sulița 

   Ρrіn aϲtіvіtățіlе în afară ϲlasеі, рrοfеsοrіі dе lіmba și lіtеratura rοmână rеalіzеază ο fοrmă dе munϲă 
dіfеrеnțіată, atât ϲu еlеvіі buni, ϲât și ϲu ϲеі rămașі în urmă la învățătură. Aϲеstе aϲtіvіtățі nu sunt 
dеstіnatе numaі ϲеlοr dοuă ϲatеgοrіі dе еlеvі sіtuatе la еxtrеmă, ϲі реntru οrіϲе еlеv ϲarе dοrеștе să 
рartіϲіре la una dіn fοrmеlе sub ϲarе sе рrеzіntă aϲtіvіtatеa еxtrașϲοlară: ϲеrϲurі, sοϲіеtățі lіtеrarе, rеvіstе 
șϲοlarе, exϲursіі lіtеrarе. Тοatе aϲеstеa sе ϲοnstіtuіе ϲa fοrmе mοdеrnе dе іnstruϲțіе și еduϲațіе, rοlul lοr 
fііnd aϲеla dе a ϲοntrіbuі la dеsϲοреrіrеa și stіmularеa talеntеlοr și a aрtіtudіnіlοr еlеvіlοr, la ϲultіvarеa 
іntеrеsuluі реntru lіtеratură și artă, la dеzvοltarеa dерrіndеrіlοr dе a еlabοra ϲrеațіі οrіgіnalе. 
   Εlеvіі au рrіlеjul dе a-șі ϲοnsοlіda ϲunοștіnțеlе dοbândіtе рrіn οrеlе dе lіmba și lіtеratura rοmână în 
ϲlasă, dе a-șі fοrma рrіϲереrі dе munϲă іndереndеntă și ϲοnϲrеt luϲratіvă, dе a-șі ϲultіva gustul реntru artă 
și frumοs   . 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.Necesitatea de se juca,de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm școala cu viața. Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv 
formarea continuă ,învăţarea pe tot parcursul vieţii ,comunicarea,toleranţa,accesul la cunoaştere,la 
valorile culturale,ştiinţifice,care să pună în valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea 
acestora de a participa la formarea tinerei generaţii. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative 
să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat cu 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 școlii şi al învăţământului –pregătirea copilului pentru viață. 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 desăvârsesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 
Spectacolele  constituie o alta 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. Ρrіn aϲtіvіtățіlе еxtradіdaϲtіϲе din cadrul рrοϲеsulului іnstruϲtіv-еduϲatіv, еlеvіі 
dеsfășοară ο munϲă în gruр, faϲtοr dеοsеbіt dе іmрοrtant, ϲarе ϲοntrіbuіе la ϲultіvarеa ϲaрaϲіtățіlοr 
ϲrеatοarе: еlеvіі învață să-șі ϲοntrοlеzе argumеntarеa, іntră în aϲțіunі ϲοmреtіtіvе; astfеl îșі fοrmulеază 
maі lіmреdе іdеіlе, ϲοnvіngеrіlе, făϲându-sе înțеlеșі dе alțіі șі dеzvοltându-șі іntеlіgеnța рrіn multірlе 
οреrațіі. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
PROCESUL INSTRUCTIV -EDUCATIV 

Școala Gimnazială Negru Vodă, Pitești 
Prof. în înv. primar: Bălașa Elena - Florentina 

“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 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 şcolarilor. 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 
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. 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. 

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, atelierele creative, 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 învățătorul 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

BALÁZS MONICA 

     „Nu există o revelație mai profundă a sufletului unei societăți decât felul în care își tratează copiii.” 
Nelson Mandela 

      Pornind de la acest citat minunat putem descoperi necesitatea și importanța rolului activităților 
extrașcolare în formarea procesului de învățământ. Scopul acestor activități se fixează în jurul copiilor 
pentru a dezvolta anumite aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru actvități socio-culturale, 
descoperirea talentelor în anumite situații sau exerciții. Acumulează o serie de cunoștințe de la o vârstă 
fragedă prin contact direct sau indirect cu obiectele, experiențele prin tradiții sau fenomenele din natură.  
      Lucrând într-un Centru Școlar pentru Educație Incluzivă realizezi importanța acestor actvității, elevii 
cu CES au nevoie de activtăți atractive prin care să se regăsească valoarea lor.  
În unitatea noastră activtățile extrașcolare nu se limitează doar în programul ”Școala altfel”, încercăm cât 
mai multe evenimente plăcute să creăm acestor ființe extraordinare. Este un pod prin care elevii noștri pot 
să treacă dar și alții pot veni cu noi. Depinde foarte mult deschiderea câtre lume reală. În tabelul de jos 
puteți observa activitățile realizate în cadrul programului educațional” Școala altfel”. 

Elevii au fost încântati de aceste activități. Cel mai atractiv s-a dovedit de a fi întălnirea cu agenți de la 
Jandarmeria și Isu Sălaj. Au avut întrebări logice de pus, și au realizat importanța meseriei de Jandarm și 
Pompier. În viitor avem ca scop să avem posibiltatea de a merge și în excursii. Este mai greu realizat 
acest scop dar nu este imposibil.  

Bibliografie: 
Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1996 
Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti, 2002 
Stănciulescu, E., ”Sociologia educaţiei familiale”(Vol. Strategii educative ale familiilor contemporane), 
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ZIUA, 
DATA 

ACTIVITATEA TIPUL 
ACTIVITĂȚII 

INTERVAL 
ORAR 

PARTICIPANȚI 

8-13 LUNI 
17.12.2018 Serbarea de 

Crăciun 
Activități culturale 10-14 

Elevii clasei a V-a, 
VI-a,  părinți, 

invitați 
8-11    MARȚI 

18.12.2018 
Școala siguranței Activitate de 

prevenție în 
parteneriat cu  

Jandarmeria Sălaj 
10-14 

Elevii clasei a V-a, 
VI-a, reprezentant 
Jandarmeria Sălaj 

8-14 MIERCURI 
19.12.2018 

Confecționare de 
podoabe, 

ornamente pentru 
Crăciun 

Atelier 
10-14 

Elevii clasei a  V-a, 
 VI-a, 

8-12      JOI 
20.12.2018 

Cu focul nu e de 
jucat! 

Activitate de 
prevenție în 

parteneriat cu  ISU 
Sălaj 

10-14 

Elevii clasei a  V-a, 
 VI-a , reprezentant  
ISU Sălaj 

8 -12 VINERI 
21.12.2018 

Târg de Crăciun Activități de 
voluntariat 

10-14 

Elevii clasei a V-a, 
VI-a, 
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IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  OPŢIONALE 
ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar  BALINT  LAURA 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „ MIHAI  EMINESCU” 

ARAD 

Literatura pentru copii, privită ca o varietate de grupuri şi specii literare, însumând operele literare ale 
poeţilor şi prozatorilor naţionali şi universali, dispune de un nesecat izvor de exemple pe care le putem 
oferi copiilor în întreaga activitate din şcoală, în dorinţa de a-i face mai buni, mai drepţi şi mai 
comunicativi. Fiind presărată cu o gamă largă de proverbe şi zicători, literatura pentru copii contribuie 
activ la biciuirea trăsăturilor negative de voinţă şi caracter: încăpăţânarea, laşitatea, lenea, lăcomia, 
invidia, falsitatea, ipocrizia, minciuna, necinstea, lăudăroşenia, îngâmfarea etc. 
Pentru a fi incluse în literatura pentru copii, operele literare trebuie să îndeplinească anumite criterii:  

- să aibă valoare artistică şi estetică; 
- să fie accesibile pentru diferite categorii de vârstă ; 
- să aibă valoare educativă, caracter moralizator; 
- să exploreze universul infantil; 

Sfera literaturii pentru copii este foarte cuprinzătoare, acoperând aproape toate genurile şi speciile literare. 
Aceasta largă cuprindere a sferei literaturii se datorează interesului, curiozitătii fireşti la această vârstă.     

     ,,Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface 
această pornire, îl încântă,,(G. Călinescu, art.cit. pag. 276). 
Literatura pentru copii are o valoare etică, prezentând aspectele vieţii în complexitatea ei, oferă modele de 
viaţă sau, dimpotrivă, exemple negative pe care micii cititori trebuie să le ocolească. Basmele şi poveştile 
au un puternic substrat real, deoarece au izvorât din năzuinţa poporului pentru o viaţă mai bună, din 
dorinţa de a învinge răul şi greutătile provocate fie de forţele naturii, fie de clasele asupritoare. Poporul a 
introdus în basm expresia dorinţei sale de libertate, de dreptate, de bine şi de frumos. În basm se oglindesc 
năzuinţa poporului spre libertate şi optimismul său sănătos, încrederea fermă în puterile sale proprii, în 
victoria dreptăţii, a binelui, a adevărului, a cinstei şi a tuturor calităţilor apreciate de popor. Valoarea 
instructiv-educativă a basmelor şi poveştilor este deosebită. Ele aduc o preţioasă contribuţie la 
dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, 
în general la formarea personalităţii copiilor. Deoarece operele cele mai îndrăgite de copii, din primii ani 
ai copilăriei sunt povestea şi basmul, ele sunt primele texte care intră în repertoriul cultural al copilului.  
Basmul oferă un sistem de structură imaginară care-l ajută pe copil să cunoască lumea. Copilul se 
identifică cu personajele, uneori îl marchează definitiv datorită dimensiunilor neobişnuite, fabuloase, 
rupte de realitate. Lumea basmelor dezvoltă copiilor capacitatea de a-şi construi şi realiza trăirile, copilul 
are posibilitatea  să-i dezvolte într-un anumit grad gândirea şi limbajul. Copilul cucereşte mijloacele 
gândirii logice, se desprinde din ce în ce mai mult de reprezentările concrete, astfel înfăţişându-se spre 
trepte tot mai înalte de abstractizare şi generalizare. Lectura basmelor şi poveştilor prezintă o deosebită 
importanţă educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor, care constituie pentru copii modele demne de 
urmat. Ei învaţă să fie curajosi şi dârji, perseverenţi şi hotărâţi, modeşti şi harnici, cinstiţi şi drepţi, învaţă 
să fie  prieteni adevăraţi, iar morala din poveste contribuie la formarea normelor de conduită socială. 
Lecturând aceste basme şi poveşti îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii poetice, cu expresii din limba 
vie a poporului, ajutându-l să-şi însuşească mai bine limba maternă. Prin activităţile opţionale încercăm să 
arătăm că fiecare copil normal dezvoltat fizic şi psihic este capabil de un anumit ,,act creativ’’ care se 
poate manifesta sub diferite forme. Metodologic, opţionalul ,,Micii actori’’, îmbină obiective şi standarde 
de performanţă din domeniul limbii şi literaturii române şi artei.     
Prin toate activităţile din cadrul lui, elevii îşi dezvoltă atenţia distributivă, memoria, gândirea, 
imaginaţia şi vocabularul, cunoştinţele lor cunosc un salt calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se 
nasc sentimente, se formează atitudini, îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul 
de răspundere; întreaga personalitate a copilului se dezvoltă. Prin dramatizare, copiii timizi îşi înving 
treptat teama, devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează un rol, se transpun într-
un personaj şi-l îndrăgesc, contopindu-se sufleteşte cu acesta, iar bucuria propiului succes îi face 
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încrezători în forţele lor. Mulţi dintre ei ajung să fie uimiţi şi încântaţi de ceea ce ei înşişi au reuşit să 
realizeze. 
Datorită faptului că majoritatea activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia, sunt activităţi de grup, îi 
apropie pe copii între ei, îi ajută la formarea comportamentului de echipă, îi învaţă să ţină seama de 
ceilalţi colegi. Teatrul înlătură individualismul şi egoismul ce se manifestă la elevii care provin din 
familii cu un singur copil, dezvoltând în acelaşi timp colaborarea între elevi, respectiv între elevi şi 
învăţător. Din buna colaborare, copiii înţeleg că fiecare în parte este ca o piesă dintr-un mecanism, care 
va funcţiona bine numai dacă fiecare dintre ele, la locul şi la rândul ei va funcţiona bine. Orice 
disfuncţie se observă foarte uşor de către spectatori, mai ales de către copii, care sunt judecătorul cel 
mai neînduplecat, selectorul cel mai potrivit şi mai drept , care reacţionează imediat. 

În cadrul acestui opţional se învaţă: 
- tehnica regiei – rol, replici, decor, acţiune, efecte scenice, costumaţie;  
- lectura scenariului - tipuri de texte; 
- repartizarea rolurilor; 
- modul de a juca: ton, dicţie, mimică, gesturi; 
- perfecţionarea regiei de culise - folosirea materialului audio-vizual.    

Prin această activitate creem cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, le stimulăm spiritul de 
echipă, îi adaptăm la cerinţele scenei, a publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îi 
educăm ca spectatori.  
Teatrul oferă un mijloc pentru a percepe literatura accesibil şi atractiv, în chip interactiv, care în acelaşi 
timp îmbunătăţeşte în chip vizibil relaţia învăţător- elev, întăreşte relaţia şcoală- părinţi şi dezvăluie 
elevului însuşi talente nici de el bănuite. 
Desfăşurând acest opţional la clasa de elevi, putem participa şi la diverse concursuri sau serbări. Dat 
fiind că lumea copilăriei este prin excelenţă o lume a imaginaţiei, faptele şi gândurile se confundă într-o 
lume complexă, într-o trăire intensă, este absolut normală tendinţa de a-şi face cunoscute realizările. 
Arta, în general şi teatrul în special, contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative, a inteligenţei, 
imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii.   

Bibliografie: 

     - Gherghina Dumitru , Literatura pentru copii, Craiova, Editura Didactica Nova, 2005;      
     -,,Hai să facem un spectacol”- teatru şcolar pentru clasele I-IV,  Marcela Peneş; 
     - Pană Cecilia, Mici actori pe scenă, Dramatizări în versuri pentru preşcolari şi şcolari mici, Ed. 
Didactica Publishing House. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. inv.presc. BALINT MIHAELA VALENTINA 
Gradinita P.N. nr.2 Mangalia 

(structuraLiceuluiTeoretic ,,Callatis” Mangalia 

„Să nu-ieducăm pe copiiinoştripentrulumea de azi. Aceastălume nu vamaiexistacândeivor fi marişinimic 

nu ne permitesăştim cum va fi lumealor. Atuncisă-iînvăţămsă se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperireacopilului”) 

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 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. 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. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă 
schimbare, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, 
inovator. 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 in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 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, cluburiși 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.
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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 șiB.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. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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.   
 În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 
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. 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. 
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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. 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 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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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 .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților 
educaționale impune îmbinare aactivităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificare a 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. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv 
– educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Activități extracurriculare - forme și conținuturi 

Prof. înv. primar: Balmoș Voichița-Mihaela 
Școala Gimnazială,,Grigore Herinean”Galații-Bistriței 

Jud:Bistrița-Năsăud 

           Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a 
învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. 
          Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea.Vizionarea 
spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. 
         Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură.Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit 
cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor 
în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează 
sau au de alcătuit scurte texte . 
          Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej.Am realizat 
astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen . 
          În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.Consider că în orice şcoală cadrele didactice
trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea 
elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între 
activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 
          Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 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 
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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, deprinderi de învăţare a modului cum să 
înveţi . 
          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 extracurriculare 
pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea. 
          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. 
           Implementarea activităţilor extracurriculare impune particularizarea activităţilor iniţiate la tipul şi 
specificul activităţii avute în vedere şi a colectivului de elevi vizat. 
          În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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, asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor 
extracurriculare este fundamentată pe respectarea unor principii de proiectare şi implementare curriculară. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

Prof.înv.preșcolar Balog Alina Ramona 
Grădinița cu P.P.Nr.2, Șimleu Silvaniei 

„A fi dascăl – educator – reprezintă nu o meserie, ci o vocaţie. Grădiniţa trebuie să vadă în 
fiecare copil care îi calcă pragul, copilul unic spre care se îndreaptă toată atenţia şi grija.” 

Grădinița reprezintă fundația întregii educații a copilului. Abilitățile și cunoștințele pe care le 
dobândește în anii petrecuti la grădiniță îl vor ajuta să se descurce la școală și să aiba rezultate academice 
foarte bune. 

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând. 
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 
Datoria educatoarelor,care sunt deschizătoare de drumuri,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 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 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 copii în cadrul activităţilor didactice.  
Activitățile extracuriculare sunt activităţii 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 activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre 
aceste activităţii putem exemplifica:  
 organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;
 vizionarea unor spectacole de teatru;
 serbări şi şezătorii;
 vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);
 concursuri școlare;
 excursii și tabere;
 activităţii 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,cabinetul medical, poliţia, ISU, biblioteca,etc.
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. 
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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. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea 
intelectuală.  

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, a vinutei corecte, 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 suplinemtar. 
În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, încăţând astfel să se tempereze 
în preajma 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 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. 
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ROLUL ACTIVIȚILOR EXRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.Balogh Erika 
Colegiul Tehnic „C.D.Neniţscu” Baia Mare, jud.Maramureş 

              “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”) 

                Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 
Educația extracurrriculara îşi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalității copiilor noștri. 
             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. 
           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. 

De ce să alegem activități extrașcolare? 

 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 intervină 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.

 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.
 Crează relații pe termen lung și câteodată prietenii pe viață.
 Învață cum să devină lideri și acest lucru îi poate ajuta mai târziu în școală, în viață, la locul de

muncă.
 Reduce comportamentele egoiste și învață să lucreze în echipă, să împartă.

Se recomandă să începem cu o singură activitate, iar în timp să observăm reacțiile copilului, să
evaluăm lucrurile trimestrial sau anual și doar atunci să decidem dacă mai introducem o altă activitate 
sau nu. Iar atunci când începe să se umple calendarul, să avem grijă să existe timp liber pentru odihnă, 
pentru momente frumoase în familie. 

             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 posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 
            Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către 
copii, cât şi de cadrele didactice 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 ;
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 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

            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 
rezolvarea 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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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Înv.Preșc. Băloi Diana Cristina 
Grădinița ”Floare albastră” 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”)  

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 
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 
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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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Recreerea controlată a elevilor-mijloc activ de educație 

Prof. Sorina Baltac 
Șc. Gim. de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea”, Pitești 

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

Idealul educațional în învățământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 
integrală și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creative. Un rol 
deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educația non-formală.  
Aceasta prezintă trăsături diverse, cum ar fi: 

 evidențiază necesitatea, rolul, oul, valorificarea influențelor formative, educative și a altor forme e
organizare  realizării educației, în afară și după etapa școlarității: familială, în instituțiile culturale,
mass-media, instituții și organizații de copii și tineret;

 aceste influențe sunt corelate cu mediul extrașcolar în care participă educații, cu modurile de
petrecere a timpului liber, cu includerea lor în diferite grupuri specifice;

 valoarea educativă, complementară educației formale poate avea efecte pozitive sau negative de
compensare, în măsura în care aceste instituții, medii conștientizează obiectivele, conținuturile,
organizarea, metodologiile lor specifice, respectă aspirațiile copiilor;
Educația non-formală răspunde adecvat la necesitățile concrete de acțiune, ajută abstractizarea

prin extragerea cunoștințelor din practică, facilitează contractul cu cunoștințe potrivit nevoilor educaților, 
echilibrează funcția de predare. Activitățile extrașcolare sunt activitățile care intră în sfera educației non-
formale, la care pot participa elevii în afara programului școlii. Acestea au scopuri variate: interacțiune 
socială, leadership, recreere și educație pentru sănătate, autodisciplină și creștere a încrederii în sine. 

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. 

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. 
Conținutul activității extrașcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea 
deplină de a alege conținuturile care sunt în perfectă concordanță cu interesele și dorințele lor. Astfel, 
acestea devin o formă complementară de activitate - parte componentă a educației - care stimulează 
valori, aptitudini și dezvoltă vocația, talentul, încurajând competiția, asumarea de responsabilități, 
comunicarea, abordările bazate pe  inițiativă, imaginație și opțiune. Toate acestea duc la formarea unor 
personalități complete și complexe. Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activitățile extrașcolare 
pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeții, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere școlare, vizionări 
de filme, competiții sportive, cercuri de creație, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, 
imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, ce dezvoltă anumite sentimente. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Trebuie să avem în vedere ca  întotdeauna obiectivele instructiv – educative să rimeze, dar  în 
același timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat și momentele recreative și  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor și activităților. 
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PROIECTUL  EDUCAŢIONAL 
,, COPIL CA MINE EŞTI ŞI TU “ 

prof.Baltag Monica 
C.S.E.I. Suceava 

      În anul 2000 a fost lansat la nivel naţional programul de modernizare a învăţamântului special 
denumit ,,Inrtegrarea şi reabilitarea în/prin comunitate a copiilor cu deficienţe’’;  
Acest program a venit cu două perspective de noutate care îl diferenţiază de alte programe lansate în în 
sistemul nostru de învăţământ: un alt fel de elev şi un altfel de organizare a acţiunii de 
învăţare,reabilitare,integrare,socializare şi recuperare. Din această perspectivă a apărut tendinţa de a 
înlocui expresia învăţământ special cu aceea de educaţie specială,după cum este posibil să înlocuim şi 
sintagma copil/elev deficient cu aceea de copil/elev cu dificultăţi de dezvoltare/învăţare,sau elev cu 
cerinţe educative speciale. 
Obiectivul fundamental al educaţiei speciale este integrarea/in-cluziunea copiilor cu deficienţe în 
comunitate,educaţia incluzivă având ca principii două idei ce pot fi sintetizate astfel: 

•toţi copiii trabuie să înveţe împreună,indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină şi de
diferenţele dintre ei;   

•accesul la educaţie este în mod egal pentru toţi copiii.
Parteneriatul educaţional urmareşte transformarea reală a elevilor in actori principali ai demersului 
educaţional,având ca scop atingerea unor obiective de natură formală,informală si socio-
comportamentală. Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a 
relaţiona cu semenii tăi.   
       Prin intermediul proiectelor educaţionale copiii au posibilitatea de a-şi lărgi cercul de cunoştinţe prin 
cunoaşterea altui mod de viaţă, a altor persoane, atât normale cât şi cu dizabilităţi, a altor spaţii 
geografice. Aceste oportunităţi ajută la integrarea lor socială, dezvoltarea personalităţii, formarea 
capacităţii de a comunica şi cu alte categorii de tineri. 
      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.  
      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.  

 Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte fundamentale 
pe care se bazează  învăţămantul romanesc. Fiecare grup de copii este o comunitate care apreciază 
prietenia,amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme, controverse şi explorează idei noi. 

Proiectul educaţional COPIL CA MINE EŞTI ŞI TU, la care participă elevi şi cadre didactice de 
la CSEI Suceava şi Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, judeţul Suceava, răspunde nevoii de a organiza 
activităţi care să urmărească îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, prin achiziţionare de noutăţi, dezvoltarea 
şi lărgirea orizontului lor cultural,  participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, 
contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea 
deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, să formeze şi să consolideze atitudini şi convingeri.  

      Întreaga paletă de activităţi se  desfăşoară respectând particularităţile  de vârstă ale copiilor şi 
utilizând o serie de resurse materiale şi umane variate pentru realizarea în condiţii corespunzătoarea a 
activităţilor propuse. 

      Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – socializarea, prin adaptare 
la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se 
organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure 
împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor, dau naştere la 
solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în miniatură. 
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În cadrul acestui proiect, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii clasei a III a B de la C.S.E.I. 
Suceava au mers cu colinda la elevii clasei a IV a B de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, judeţul 
Suceava,  Trebuie să precizez că grupul colindătorilor de la C.S.E.I Suceava este format din copii cu 
deficient mintale moderate, un copil autist, un copil cu sindromul Down, copii români şi rromi, totodată 
creştini sau penticostali. 
       Activităţile au urmărit următoarele obiective: 
-  să faciliteze integrarea copiilor şi să încurajeze spiritul de iniţiativă;  
- să cunoască regulile de bază ale comportamentului în societate;  
- să-şi împărtăşească realizările deosebite;  
- să-şi manifeste bucuria de a ajuta,de a colabora ; 
-      să promoveze datinile, obiceiurile şi credinţele româneşti, dansul şi cântecul popular prin diverse 

modalitãţi şi forme de manifestare; 
-    să dobândească sentimente de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc prin 

practicarea lor în special în preajma marilor sărbători creştine. 

Pentru aceşti copii, orice vizită la elevii din aceste două şcoli- deveniţi prieteni ca urmare a 
activităţilor derulate pe parcursul a doi ani –  este o mare bucurie. 

La Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” copiii au cântat colinde şi cântece pentru Moş Crăciun, 
apoi au confecţionat împreună brăduleţi pentru pomul de iarnă .S-au ajutat unii pe alţii în muncă şi au 
demonstrat că fiecare copil are două mâini dibace şi că nu au prejudecăţi: muncesc şi se distrează 
împreună chiar dacă sunt puţin diferiţi.Au primit ca răsplată nuci şi covrigei ,după datina străbună, şi au 
oferit podoabe pentru pomul de iarnă, confecţionate de ei. 
      Copiii şi părinţii lor au primit colindătorii ca într-o mare familie. Au cântat toate colindele şi urăturile 
pe care le-au ştiut, au jucat jocuri, au dansat şi au mâncat bunătăţi fără să ţină seama de coeficientul de 
inteligenţă sau de apartenenţa etnică şi religioasă.Şi-au împărţit unii altora daruri cu mândria că acestea au 
fost confecţionate chiar de ei, la orele de abilităţi practice. 
    Nu ştiu dacă copiii noştri au avut un Craciun fericit cu familiile lor, dacă au avut ce pune pe masă, dacă 
au avut căldură şi linişte în casele lor; ştiu însă că noi, profesorii lor, împreună cu colectivele şcolilor 
partenere, le-am dăruit multă bucurie prin aceste activităţi.Am văzut aceasta în ochii lor, în felul de se 
purta, în dezinvoltura cu care s-au integrat, în tristeţea din suflet atunci când a venit momentul plecării.Au 
dăruit şi au primit cu aceeaşi bucurie.Aceea a fost magia Crăciunului , magia Naşterii Domnului!

            Copiii ne-au demonstrat, încă o dată,  egalitatea de şanse cu care ne naştem:fie că suntem normali 
sau avem deficienţe intelectuale minore, fie că suntem români sau rromi, ortodoxi, penticostali sau 
catolici, TOŢI COPIII SUNT EGALI SUB SOARE! 

Bibliografie 

*Cucoş, C.- Psihopedagogie, Editura Polirom, Iasi,1996.
*Gherguţ,Alois-Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom  Bucureşti,2005
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Proiectul: De ce să fiu voluntar? 

Baltă Mariana 

În cadrul proiectului ”DE CE SĂ FIU VOLUNTAR” am dori să deschidem noi căi spre 
comunicare. Din dorinţa de a fi APROAPE de oricine 
doreşte să ni se alăture, grupul nostru de voluntari aflaţi 
la început de drum încearcă cu paşi mici dar siguri, 
spunem noi , să depăşească anumite bariere dintre 
oameni. Să înţeleagă problemele cu care se confruntă cei 
mai puţin norocoşi dintre noi şi poate experienţa nou 
deschisă, de ce nu?  
Ei au încercat să înțeleagă problemele cu care se 
confruntă un grup de copii și tineri aflați în centrul de 
plasament „Debora„ din Arad și să influenţeze pozitiv o 
viaţă aflată la început de drum.  

Grupul format din elevii clasele a XI-a C și a XI-a D:  
Brădean Raluca, Muth Ana, Stoenescu Lavinia, Vernica Dacian, 
Costea Florina și Berlan Emanuel, Botizan Nicoleta, Gyorgy 
Loredana, Danci Andreea, Zăpuc Daniela, Rus Georgiana. 
Hălăngău Adina 

De la estetica corpului omenesc, coordonaţi de prof. 
Mariana Baltă şi Elena Marin-Dudu, au început sâmbătă 5 
noiembrie 2016, colaborarea cu organizaţia de voluntariat, 
Fundatia Humanitara Debora, colaborare care continua de-a 
lungul anilor. 

Am încercat să „ spargem tiparele” şi de aceea am ales să nu efectuăm noi o tradiţională vizită la 
casa Familiată ci am adus un grup de copii cu vârste cuprinse între 12 -18 ani elevi de clasa a V- XII-a în 
”FAMILIA NOASTRĂ”. 
După această zi am simțit cu toții că putem fi mai buni nu numai de sărbători, putem să fim OAMENI în 

fiecare zi. Orele petrecute împreună au avut teme de discuții dintre cele mai 
diverse: de la hobby-uri, facebook, școală, prietenii, până în cele din urmă la 
discuții serioase despre viață, viitor…….O MESERIE ! 
Am descoperit că o parte din invitații noștri au înclinații, aptitudini pentru 
meseria noastră. Rezultatele realizate împreună au fost surprinzătoare, dar 
mai important, a rămas faptul că ne-am cunoscut și am deschis pentru 
fiecare dintre noi un drum spre un om mai bun. 
Am stabilit de comun accord între toate părțile 

implicate în acest proiect  să organizăm întâlnirile noastre în fiecare primă 
sâmbătă din fiecare lună. Considerăm că este foarte important ca activitatea 
noastră și acțiunile noastre de voluntariat să aibă continuitate. O data ce acești 
tineri ne vor vedea mai des vor înțelege că suntem acolo pentru ei, suntem acolo 
să îi ascultăm, să îi încurajăm și să le spunem că totul este posibil, datoria lor este 
doar să încerce. Grupurile de copii invitați se vor schimba din două în două 
întâlniri. Proiectul ”DE CE SĂ FIU VOLUNTAR” este unul de impact în 
comunitatea locală pentru că are ca scop dezvoltarea de competențe sociale, culturale, educaționale și 
organizatorice, dar și de spirit de inițiativă în rândul tuturor celor implicați.  

350



El răspunde nevoilor tinerilor din casa familială de a fi acceptați, de a aparține unui grup și de a fi 
integrați în societate. Elevii implicați au învățat, de cealaltă parte, despre ce înseamnă a-ți asuma 
responsabilitatea pentru un eveniment/o activitate, de a te organiza și de a devein mai deschis spre nou, 
mai tolerant și de evita prejudecățile și atitudinile discriminatorii. 
Obiectivele urmărite în acest proiect sunt: 

o primii pași în meseria de ”Hair Stylist” !
o prieteni noi, experiențe noi, oportunități noi!
o ”Pot să ajut, pot să fiu voluntar!”

Acest proiect educativ are ca scop realizarea de conexiuni între elevii 
noștri și alți copii cu statut defavorizat, în sensul că nu au părinți și 
locuiesc la casele specializate . 

Educarea va avea un dublu sens, aspect educativ în sensul 
igienei si al esteticii de la copii noștri către copii asistați social, dar și 
modelarea comportamentului copiilor noștri față de persoanele care au nevoie de ajutor.  

Elevii noștri vor învăța ”cât poți să dai” ”cum poți să dai” dar mai ales ”cui dai ajutorul tău”. 
Elevii asistați social vor învăța cum să primească ajutorul oferit, dar și cum să folosească ceea ce au 
primit. 

Bibliografie: 
Arhiva de poze a prof. Marin-Dudu Elena si Baltă Mariana pentru activitățile de voluntariat 2018 -2019 
Broșura: ”VOLUNTAR PENTRU ARĂDENI” 
Paul Selea ”VOLUNTAR PENTRU ARĂDENI” 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Profesor invatamant primar: Baltoi Gherghe Tatiana Madalina 
Scoala Gimnaziala Draganesti de Vede, judetul Teleorman 

            Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
            Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 
            Vizitele la muzee, expoziţii, monumente, 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. 
            Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii,distractive sau sportive, stimuleaza 

si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 
            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.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 , punându-i in contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură, copiii acumulează o serie de cunoştinte. Activităţile de acest gen, cu o deosebită 
influenţă formativă, sunt acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 
             Excursiile si taberele scolare 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 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 sentimentul 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. 
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            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. 
            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. 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. 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. 

            “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”) 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor Învăţământ Preșc. Bălu Cosmina 
Grădinița PN Românești 

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  
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 importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 
Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. 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.  

354



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 : * 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: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1970 
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ROLUL ACTIVITĀȚILOR EXTRAȘCOLARE ȊN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Balmuṣ Tudoriţa 
Școala Gimnazială Nr 1 Șendreni 

Com. Șendreni, Jud. Galaţi 

Educaţia prin activităţile extraṣcolare 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 
punîndu-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. Activităţile extraşcolare îi formează 
şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a căpăta mai multe abilităţi de învăţare într-o 
atmosferă placuta ṣi relaxantă, ceea ce contribuie la încheierea învăţării formale. Activităţile extraşcolare 
îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi totodată să se simtă importanţi pentru 
societate.  Aceste activitǎţi reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele activități care nu 
sunt incluse în programul școlar dar le pot oferi o mare satisfacţie in realizarea acestora.  
Varietatea de activitate poate fi chiar cea mai bună metodă de odihnă și relaxare și dacă ne gîndim la 
faptul că odihna de acasă se rezumă la vizionarea televizorului sau jocurile computerizate,activitaţile 
extrașcolare propuse pot aduce o mare satisfacţie. Elevul capătă mai mulți prieteni, întrucît, interesele 
comune îi apropie ṣi le poate spori gradul de autoapreciere. Dacă la școală copilul nu strălucește cu note 
mari și se simte mai rău decât alții,  ctivităţile extraşcolare de la care primește satisfacție, cu siguranță, vor 
avea efect. Aici nu există note, fiecare își poate da frîu liber fanteziei și poate fi mai bun. 
Activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor anumite valori. Dacă 
elevul are ocazia să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral. Urmărind formarea şi dezvoltarea 
abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea 
perspectivelor de educare armonioasă, multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura 
generală a fiecărui individ în parte şi trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare 
a inteligenţei personale şi, deci, la formarea personalităţii de succes. Activităţile extracurriculare  sunt 
activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea 
informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 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, să-I pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, 
cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în 
ansamblul ei.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

prof.ing.Bandi Andrea Monica 
Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII ,,Nicolae Iorga” Baia Mare 

„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 reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omuluidin punct de 
vedere intelectual, moral, artistic, fizic. În zilele noastre, 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 şcolarilor. 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 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. 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, 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 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 in 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 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. 
Copii 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 
 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să 
prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 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 ACTIVITATILOR EDUCATIVE EXTRASCOLARE IN 
VIATA ELEVILOR 

BANDI IZABELLA KATALIN 
GPP SÂNMICLĂUŞ, JUD 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”) 

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 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. 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, 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. 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Baneș Elena Daniela 
Grădinița cu P.P. nr. 17 Focșani 

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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
 în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAŞCOLARE ȘI IMPORTANȚA ACESTORA  ÎN 
PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Bănică Nicoleta 
Liceul Tehnologic *I.C.Petrescu * Stâlpeni 

               Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala  cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important 
este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date învățătorilor 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. Școlarii 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. 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.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 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.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 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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul 

361



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, 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 realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof.învăţământ preşcolar Bar Emoke 
C.S.E.I. „Cristal” Oradea, jud. Bihor 

1. Activităţile de educaţie nonformală şi rolul lor

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă care să completeze activităţile 
obligatorii, activităţi care să creeze noi situaţii de învăţare, într-un cadru nonformal, activităţi de învăţare 
care se pot derula în diferite locaţii, cu obiective clare, precise. Aceste activităţi le reunim sub titulatura 
de activităţi extracurriculare şi pot lua diverse forme, cum ar fi:plimbări, exursii, tabere, vizionări de 
spectacole, serbări.Prin specificul său, educaţia nonformală în grădiniţă pune accentul şi pe alte aspect 
ale demersuui formative, cum ar fi: varietatea, flexibilitatea şi posibilitatea de diferenţiere a 
conţinuturilor şi tehnicilor de lucru. Aceste activităţi de educaţie nonformală se derulează după o 
planificare riguroasă, care să ducă, în final, la o învăţare “altfel”,atent alese de cadrul didactic pentru a-şi 
atinge scopul. Aici, o importanţă covârşitoare o are şi implicarea activă a partenerilor educaţionali, 
respectiv părinţii fără de care aceste activităţi nu pot fi derulate, imlicarea activă a acestora fiind cheia 
succesului în aceste activităţi. 

Avantajele educaţiei nonformale: 
 Dispune de un curriculum la alegere flexibil şi variat
 Organizarea este neformalizată, depinde, uneori şi de opţiunle copiilor
 Este centrată pe copil, solicitând în mod diferenţiat participarea
 Pune accent pe aplicabilitatea cunoştinţelor
 Proiectarea acestor activităţi este deschisă spre interdisciplinaritate
 Se înregistrează deschidere spre experiment şi inovaţie
 Activităţile sunt attractive şi dinamice
 Nu se fac evaluări cid oar aprecieri stimulative
 Este nestresantă, oferă activităţi plăcute.

2. Serbările-mijloc de educaţie nonformală cu reale valenţe educative

Ca mijloc al educaţiei nonformale, serbarea are marele avantaj de a favoriza valorificarea şi 
dezvolatrea experienţelor copilului , într-un climat nou şi stimulativ, în care are liberatea de a-şi manifesta 
interesele, de a exprima impresii şi trăiri, accentual deplasându-se de pe informativ pe formativ. 

În grădiniţă serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. Serbarea impune şi 
educatoarei competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se interferează mai multe dmenii 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. Serbările au o importanţă deosebită pentru educaţia estetică a preşcolarilor. Înţelegând şi 
memorând poezii ,texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul şi memoria Această 
activitate de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei .De asemenea, copilului i se cere un efort 
de atenţie şi pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă pentru a-şi pune de acord 
actiunile proprii cu cele ale colectivului. Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imaginaţie 
creatoare, pentru a reda veridict,convingător personajul pe care îl reprezintă. Copiii se pregătesc împreună 
şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun: reusita serbării. Încordarea gradată din 
perioada de pregătire a serbării culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afectivă a grupului de 
copii ajunge la maximum. Astfel pregătirea şi participarea la serbări ,ca acţiuni colective, obisnuiesc 
copilul să trăiască în colectiv şi să se simtă ataşat de el. 
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Importanţa serbărilor în viaţa preşcolarilor: 
 Serbarea antrenează întregul potenţial intellectual, moral, estetic, afectiv, volitiv şi fizic al

copiilor 
 Uşurează participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de învăţare
 Este o oportunitate de a relaţiona cu  grupul, într-un alt mod
 Înlesneşte cunoaşterea potenţialului creative al copilului
 Contribuie la lărgirea orizontului cognitiv
 Face apel la toată gama de trăiri affective
 Răspunde nevoii copilului de nou şi frumos
 Îi ajută pe copiii să-şi disciplineze comportamentul
 Oferă posibilităţi multiple de a cunoaşte mai bine copilul cu preocupările, aptitudinile şi

interesele sale.  

Bibliografie: 

 Andreescu F., Taiban M., Pedagogie preşcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti
,1974 

 Chiripuci N., Activitatea extracurriculară, Revista Învăţământului Preşcolar nr.3-4, Bucureşti,
2006 

 Teodosiu, O., Coman, C., Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- plastice,
Revista Învăţământului Preşcolar nr.3-4, Bucureşti, 2005 

 Tipa E., Serbarea- cadru optim de realizare a educaţiei nonformale, Revista Învăţământului
Preşcolar nr.1-2, Bucureşti, 2008 

 https://www.didactic.ro/materiale-didactice/64806_serbarile-bucuria-si-distractia-copiilor
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„ACTIVITATEA  EXTRAȘCOLARǍ – PUNCTE DE VEDERE ȘI EXEMPLE DE 
BUNǍ PRACTICǍ” 

prof. Barabaş Virginica 
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”  Mangalia 

“Pentru a institui o educaţie adevărată, trebuie să înţelegem semnificaţia vieţii în întregul ei, iar 
pentru aceasta trebuie să fim capabili să gândim direct şi în spiritul adevărului”  

JIDDU KRISHNAMURTI.  

Ce reprezintă activitatea educativă școlară și  extrașcolară? 

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin
formele sale specifice, 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.

Care este scopul activităților educative școlare și  extrașcolare? 
 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului

pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru
reușita școlară în ansamblul ei, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în
conținut, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la
dezvoltarea aptitudinilor și înclinațiilor elevilor, la organizarea timpului lor liber într-un mod cât
mai plăcut.

De ce să implicăm elevii în proiecte/activități extrașcolare? 
 Responsabilizarea acestora privind viața socială; Valorificarea potențialului creativ al elevilor;

Reducerea nivelului anxietății și maximizarea potențialului intelectual al elevilor cu dificultăți de
afirmare în mediul școlar; Îmbunătățirea relațiilor elev-elev,  elev-profesor și elev-profesor-
părinte.

Exemple de bună practică  
- În scopul conștientizării și informării asupra problematicii violenţei online în rândul diferitelor 

categorii de actori şcolari: 
 Proiectul educațional ”Delete not share!” (activități: “Cyber-bullying. Știi să-l

recunoști?”,“Management în cyber-bullying”, “Stop cyber-bullying!”), în baza protocolului de
colaborare cu Școala Gimnazială nr. 30 “Gheorghe Țițeica” și C.J.R.A.E. Constanța, prin
intermediul căruia s-a urmărit creșterea responsabilității individuale, sociale, dar și a spiritului
civic manifestat de elevi față de fenomenul bullying-ului dar, în special, a cyber-bullyingului,
implicați elevii claselor a IX-a D, E, octombrie - noiembrie 2018;

 Proiectul educațional „Dă BLOCK agresivității!”- inițiativă națională lansată de Organizația
“Salvați copiii” în cadrul programului european Ora de Net și susținută de Orange România.
Perioada de implementare: 09.10 – 09.11.2018, elevii cls a IX-a B, a X-a F, a XI-a C.

- În scopul informării, conștientizării și educării adolescenților pe diverse problematici: drepturile 
copilului, abuzul fizic,abuzul sexual și pornografia infantilă, adicțiile și prevenirea consumului de 
droguri, practici tradiționale dăunătoare, copiii implicați în conflicte armate, neglijarea, bullying-ul 
sau hărțuirea în mediul școlar, agresiunea în mediul virtual, malnutriţia, prevenirea exploatării prin 
muncă, copiii străzii:  
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 CAMPANIA “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”. Perioada
de implementare: 1 – 19.11.2018, 350 de elevi (230 de elevi - liceu, 120 de elevi – învățământ
profesional), 10 cadre didactice, profesori diriginți, Instituția inițiatoare:  Women’s World Summit
Foundation (WWSF), Geneva - Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea
România.

Proiectele educaționale regionale 
 “Alege viața!” – proiect educativ aprobat în C.A.E.R. 2019 la poziţia 857, 300 de elevi şi  70 de

cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, elevi de la şcolile din  judeţul
Constanţa şi  din ţară, din învăţământul gimnazial şi liceal.

Proiecte derulate în săptămâna ”Școala Altfel” – octombrie – noiembrie 2018 
 Călătorie ȋn universal meu personal; Descopăr ceea ce mă înconjoară; La locul de muncă.

Activităţi/programe derulate 
- Ziua Internațională a Educației - 05.10.2018: ,,Școala în Viziunea noastră - 100 de ani de cultură 

românească”, clasa a XII-a A; ”Biblioteca vie”, cls. a X-a F; „Educația-cheia care deschide poarta 
libertății”, cls. a X-a A; ”Școala, prezent și viitor”, cls. a IX-a A; Ziua Europeană a Limbilor/Ziua 
Mondială a Zâmbetului: “5 octombrie 2018 – Ziua Mondială a Zâmbetului”, în cadrul proiectului 
“Astăzi sărbătorim ziua…”, cls. aX-a A, F; “Prevenirea infectării cu virusul HIV, al hepatitei de tip B, 
C” – 01.11.2018, 75 de elevi; Vizită de documentare la agentul economic DAMEN SHIPYARDS 
MANGALIA, în cadrul programului național ”Școala Altfel” – 01.11.2018, 60 elevi. 

- Programe de intervenţie şi prevenire a violenţei: 
 ,,Fără violență”, clasa a X-a E, Invitați reprezentanți ai Poliției Române, 08.11.2018; “Violența

verbală. Impactul cuvintelor negative” – 08.11.2018, 50 de elevi;“Intoxicarea prin cuvinte” –
10.11.2018, 12 elevi; “Traficul de persoane nu iartă! Cunoaște-ți drepturile și responsabilitățile!” –
12.11.2018, 68 de elevi; “De la devianță la delincvența juvenilă” – 13.11.2018, 28 de elevi;
“Drogurile îți distrug viitorul!” – 14.11.2018, 45 de elevi cls. IX-X.

PARTENERI: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, Centrul Medical 
“STARE BUNĂ” Mangalia, Poliția Mangalia, Centrul Regional împotriva Traficului de 
persoane Constanța, Fundația Baylor “Marea Neagră” Constanța, Asociația Părinților “G. S. 
Ion Bănescu” Mangalia. 

- Programe culturale: 
 excursie BUCUREȘTI – Teatrul Național București, Muzeul simțurilor și Laser Max Cotroceni,

29.10.2018, 50 elevi cls. IX-XII; ”Centenarul Marii Uniri” – activitatea ,,Mândru că sunt român”,
29.11.2018, elevii şi profesorii L.T.,,Ion Bănescu’’au intonat imnul țării și au format un lanț
uman, purtând culorile drapelului; ”Centenarul Marii Uniri” – activitatea ”100 de ani de
Romania”, 30.11.2018, ”Mica Unire – Mari realizări”, 23.01.2018, invitați reprezentanți ai
Muzeului de Istorie și Arheologie Callatis Mangalia; ”Colindam, dăruim, ne bucuram!”,
06.12.2018, implicați elevii clasei a XII-a B.

- Pentru formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi față de al celorlalţi, 
elevii şi părinţii acestora sunt implicați în activităţi de voluntariat desfășurate în parteneriat cu 
Școala Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia, în cadrul S.N.A.C. 
Abordarea corectă, la nivelul şcolii, privind activitatea educativă școlară și extrașcolară, se bazează pe 

un model de educaţie în care toţi elevii şi toţi adulţii din şcoală şi din familie învaţă să exerseze abilităţi 
care ţin de starea de sănătate, de dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă (cooperare, implicare, grijă, 
ataşament), iar relaţia democratică creează un mediu psihosocial constructiv, impulsionând creşterea şi 
dezvoltarea adolescenţilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

Barb Diana- Tamara, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, Tg.-Jiu, jud. Gorj 

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.

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. 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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Profesor învaţământ primar: Barb Faur Claudia Sorina,  
Şcoala Gimnazială ,, Andrei Şaguna” Deva 

„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. 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 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. 
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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: 

„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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Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. invat presc.BARBACIORU CARMEN 
GRADINITA NR. 185, SECTOR 5 

BUCURESTI 

    Activitatile extracurriculare ii ajuta pe copii sa-si dezvolte talentele si aptitudinile in diverse arte, 
dezvoltandu-si totodata si capacitatile de socializare si comunicare cu ceilalti copii. Totodata, le va da 
celor mici posibilitatea sa fie activi si sa nu devina sedentar. Cultivat de la o varsta frageda, orice talent al 
copilului dumneavoastra se poate transforma in marea pasiune a vietii si poate defini chiar si traseul 
profesional al adultului de peste ani. Activitatile extracurriculare nu trebuie sa suprasolicite copilul. 

  EXEMPLE DE ACTIVITATI 

Robotica-Informatica 
Daca copilul  se joaca mult cu LEGO, atunci aceasta va fi pe placul lui. Folosind aceste jucarii, copiii vor 
invata sa utilizeze cunostinte de informatica in rezolvarea problemelor de zi cu zi. Cu ajutorul motoarelor, 
al senzorilor si al rotilor vor afla cum se proiecteaza si se construiesc roboti programabili, invatand 
totodata si cum functioneaza ei. De asemenea,  ei vor fi instruiti sa inteleaga si sa interpreteze scheme 
bidimensionale astfel incat sa creeze modele tridiminesionale. Copiii lucreaza in echipe de cate doi astfel 
intervine  si o importanta componenta sociala care ii va dezvolta micutului capacitatea de lucru in echipa. 
Atelier de produse hand-made 
Copiii isi pot pune in valoare si dezvolta creativitatea in cadrul atelierului de produse hand-made. 
Folosind , piele, margele sau materiale textile copii vor crea obiecte decorative, cercei, bratari sau coliere. 
Totodata, vor invata cum se decoreze obiecte din casa intr-un mod original astfel incat piesa sa devina 
unica. Micutii vor invata sa-si confectioneze singuri obiecte folositoare si isi vor dezvolta creativitatea. 
Atelier de arta teatrala 
Cursurile de arta teatrala contribuie la dezvoltarea personala a copilului , ajutandu-i dictia si capacitatea 
de a tine un discurs in public. Copiii vor pune in scena scenete si isi dezvolta abilitatile de interactiune si 
cooperare cu celelalte personaje. In aceleasi timp,  cei mici vor face exercitii de atentie si-si vor testa 
memoria si vor invata sa isi stapaneasca emotiile, sa le controleze si sa le canalizeze spre actiuni pozitive. 
Arte martiale 
Miscarea este extrem de importanta pentru dezvoltarea sanatoasa si armonioasa a copiilor .Aceasta poate 
fi o solutie pentru ca el sa-si consume energie intr-un mod productiv. Practicarea artelor martiale dezvolta 
un tonus muscular sanatos si intaresc sistemul osos si muscular, contribuind si la dezvoltarea atentiei 
distributive, a capacitatii de intelegere si de memorare. 
Dans / Balet 
Dansul  modern sau balet vor ajuta la conturarea unui trup armonios si sanatos. Copii isi vor exerse 
creativitatea in cadrul cursurilor de dans, fie ca este vorba de streetdance, dansuri latino sau balet. 
Dansul este o activitate extracurriculara  extrem de distractiva pentru cei mici, care le aduce si multe 
beneficii. In dans se folosesc toate grupele de muschi, iar baletul va oferi gratiozitate miscarilor copilului. 
Copii isi vor dezvolta coordonarea, forta, echilibrul si flexibilitatea. 
Limbi straine 
Se stie ca cei mici invata mult mai repede decat adultii, iar invatarea unei limbi straine in anii de 
invatamant prescolar  il va ajuta enorm mai tarziu.  
Micul economist 
Extrem de folositor poate fi Atelierul Micul Economist, care  ii introduce pe copii in lumea banilor si ii 
invata cum sa economiseasca.Totodata, micutii invata care este rolul banilor si cum pot ei insisi sa devina 
antreprenori. 
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Educaţie  multiculturală şi interculturală prin proiectul 
Erasmus + 

“Open Europe, Open Hearts” 

Prof. Bărbătescu Nineta, 
Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi, România 

Ultimul an a marcat probabil o schimbare a percepţiei despre amploarea şi impactul migraţiei asupra 
Europei. Imagini cu trenuri supraaglomerate, zeci de mii de persoane mergând pe jos zeci de kilometrii 
către Wunderland-ul european reprezentat de către Germania și nordul Europei, frontiere trecute fără 
acordul statelor, autorități depășite de numărul mare al multor oameni care căutau o viață mai bună, sau 
un refugiu. Migrația vine cu problemele ei. Populația se diversifică, noii migranți au adesea probleme de 
adaptare. Integrarea migranților este adesea un proces care nu se realizează complet la prima generație. 
Diversificarea culturală vine cu diversificare religioasă, care va rămâne cel mai probabil o constantă a 
realității sociale europene. Refugiații actuali sunt viitorii cetățeni germani, români sau spanioli. 
Proiectul KA 219 „Open Europe, Open Hearts” derulat la nivelul Şcolii, ȋşi propune să ofere o imagine de 
ansamblu asupra situației actuale privind imigrația în Europa şi în fiecare dintre țările participante la acest 
proiect (Estonia, Spania, Bulgaria, Turcia România), situația pe care o găsim în clasă și efectele ei asupra 
clasei și creșterea numărului populației elevilor în școlile noastre. 

Principalele obiective ale acestui proiect sunt: 
- să înțeleagă și să se identifice cu diversitatea culturală, sporind integrarea  elevilor imigranți; 
- să se creeze unu climat de solidaritate între toți elevii și să se respingă comportamentul intolerant, rasist 
și xenofob; 
- să ofere elevilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile, precum gândirea critică și creativă, 
comunicarea sau gândirea colaborativă; 
- să se ȋncurajeze  profesorii din fiecare școală să împărtășească idei și să se sprijine reciproc în 
dobândirea de noi metode de abordare a învățării și să fie mai receptivi la învățarea de la practicile altor 
școli din Europa; 
-  să se creeze un model al unei școli multiculturale pentru viitorii cetățeni competenți, responsabili, critici 
și de ajutor reciproc. 
Prin activităţile proiectului, se oferă o educaţie multiculturală care ȋi ajută pe elevi să-şi cunoască mai 
bine apropiaţii, diversitatea religiilor şi a modurilor de viaţă specifice. Proiectul nu este doar o simplă 
prezentare a diferitelor ţări, ci pune accent pe interacţiunea directă dintre populaţia locală şi persoane de 
altă naţionalitate (migranţi, remigranţi, imigranţi  şi refugiaţi). Un copil care din ciclul primar va face 
cunoştinţă cu această diversitate şi cu diferitele contexte, va ȋnţelege mai uşor naturaleţea diversităţii şi 
valoarea care rezidă din ea. Educaţia multiculturală şi interculturală solicită fiecare latura  a personalităţii 
elevilor, are la bază interdisciplinaritatea, incluzând elemente de: literatură, istorie, geografie, abilităţi 
practice, educaţie civică şi dezvoltare personală. Cu cât vârsta copiilor este mai fragedă, cu atât influenţa 
este mai mare ȋntrucât nu i s-au format prejudecăţi ȋn legătură cu anumite subiecte şi ȋşi poate forma 
singur ideile pe baza realităţii aflate şi experimentate de el. Activităţile multiculturale desfăşurate ȋn 
proiect, vor pune bazele unor convieţuiri pozitive, care vor contribui la păstrarea multiculturalităţii şi a 
identităţii, fiecăruia ȋn parte, prin respect reciproc. 

Exemplu de atelier desfăşurat în Programul de educaţie interculturală “Open Europe, Open Hearts” 
Atelier: Spune-mi despre tine!/ Cine sunt eu?  
Obiective programului: 
-să dãm o nouă  dimensiune şcolii prin deschidere, toleranţă, respect pentru diversitate, multiculturalism; 
- să derulăm activităţi  cooperative, active şi participative cu copii imigranţi în scopul integrării acestora; 
- să reducem discrepanţele rasiale şi xenofobe între  populaţia locală şi imigranţi prin promovarea  
schimbului multicultural  între elevii din instituţia organizatoare şi copiii beneficiari de protecţie 
internaţională (Centrul Regional de Integrare Galaţi); 
- să educăm copiii să trăiască în medii eterogene, construind o coeziune socială prin diversitate. 
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Obiectivele atelierului 
-să se prezinte, precizând nume, vârstă, ţară, preferintă, asociind persoanei lui un gest, un sunet , o 
mişcare; 
-să-şi găsească  perechea pe baza unei asemănări ( vârstă, culoarea ochilor, părul, ȋnălțime); 
-să prezinte colegi, utilizând miscarea, gestul sau sunetul asociat; 
-să creeze un lapbook cu tema “Pace” – folosind simboluri naţionale şi cuvinte în limba maternă, în 
scopul familiarizării participanților cu simbolurile și cu valorile țărilor din care provin; 
-să participe  activ şi afectiv la dansul “Open Europe, Open Hearts”, în scopul intercunoaşterii şi creşterii 
coeziunei grupului. 
Grup ţintã: elevii Şcolii şi copiii beneficiari de protecţie internaţională 
Resurse temporale: 60 min.  

Bibliografie 

• Simona Elena Bernat  ( 2006) Educaţie multiculturală – ghid metodologic, Fundaţia CRDE,Cluj-
Napoca 
• Anca Nedelcu  (2008) Fundamentele educaţiei interculturale. Diversitate, minorităţi, echitate,
Editura Polirom, Iaşi 
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• Formular candidatură pentru acţiunea KA 219, Erasmus +, Proiect „ Open Europe, Open
Hearts”. 
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Rolul activităților extrașcolare 
în procesul educațional 

Prof. Barbălată Cristina 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Zemeș 

În prezent, în societatea actuală în care totul evoluează rapid, educația depășește limitele curriculum-ului 
școlar, impunându-se necesitatea învățării pe tot parcursul vieții. Scopul învățământului este să formeze 
elevii sub numeroase aspecte, pentru ca aceștia să fie capabili să se adapteze și să se integreze în mediul 
social. Complexitatea finalităților educaționale este determinată de împletirea activităților curriculare cu 
cele extracurriculare, iar parteneriatul educațional reprezintă o necesitate. Activitățile extracurriculare 
oferă oportunități pentru dezvoltarea unor competențe, presupune noi situații de învățare, au caracter 
interdisciplinar, formează comportamente. În organizarea activităților extrașcolare, punctul de plecare îl 
constituie interesul elevilor pentru un anumit domeniu, față de care ei manifestă interes și plăcere. 
Cum gândesc elevii a devenit aproape mai important decât ce gândesc educatorii. Misiunea dascălilor este 
de a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte strategiile de a gândi, de a se mișca, de a se exprima liber, de a 
experimenta prin intermediul activităților extrașcolare, care sunt stabilite de copii împreună cu profesorul 
și care corespund cerințelor lor. Ele sunt considerate activitățile complementare care pot duce la 
completarea performanțelor în învățare datorită faptului că îmbină utilul cu plăcutul. 

Printre activitățile extrașcolare cu un impact deosebit asupra elevilor se numără: 
 Concursuri tematice care pun în evidență abilitățile și creativitatea lor în confecționarea de obiecte

(construcții 3D, colaje, picturi, fotografii), prin intermediul numeroaselor tehnici de lucru
existente;

 Activități care valorifică abilitățile lingvistice: cititul in cor, dezbateri, crearea unui jurnal al clasei,
înregistrări cu propriile lor cuvinte, piese de teatru;

 Înființarea unor cluburi care să vină în întâmpinarea celor cu abilități muzicale, unde pot crea noi
melodii și discografii, permit interpretarea live în grup sau individual, precum și organizarea de
spectacole sau petreceri cu diverse teme;

 Înființarea unor ateliere de mediere a conflictelor prin care se pot face tutoriale interactive,
exerciții de cooperare în grup și interacțiune interpersonală, proiecte și jocuri;

 Crearea unei zone destinate iubitorilor de natură în care să existe acvarii, stații meteo, spațiu
pentru grădinărit, unelte (binoclu, telescop) pentru studiu, material pentru documentare și
informare;

 Vizite la muzee, locuri istorice și expoziții pentru a completa informațiile pe care elevii le cunosc
din cadrul lecțiilor;

 Excursii școlare prin care elevii descoperă frumusețile țării, ale localității natale, care reprezintă un
prilej de relaxare și bucurie pentru ei,

imprimându-le in același timp atitudini pozitive față de cultură, natură și tradiții. 
Adecvarea procesului didactic la particularitățile elevilor necesită o nouă abordare a activității 
didactice, mai flexibilă și mai apropiată de experiențele reale ale elevilor. Mai mult decât atât, 
interesele și profilul de învățare al elevilor conturează toate activitățile desfășurate la clasă, utile fiind 
sarcinile cu mai multe opțiuni, materiale multiple sau aranjamente variate, prin care trebuie să se 
respecte și să se folosească talentele unice ale fiecărui elev în parte. Activitățile extrașcolare au rolul 
de a dezvolta un comportament motivat, de a contura și personaliza identitatea individului și nu în 
ultimul rând, facilitează buna funcționare a sistemului educațional. După cum menționează John 
Amos Comenius: „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap o mulțime de 
cuvinte, fraze, expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă 
lucrurile.” 

373



Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Înv. BĂRBOSU LENUȚA 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată”Todirești, jud. Vaslui 

          „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 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 şcolarilor. 
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 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. 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, 
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 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 in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 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 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 reducănivelul 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 extrașcolare:  
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. 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: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot 
cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 
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 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. 
Se ştie că începând 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 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 iși pot forma sentimentele de respect și dragoste față 
de natură, față de om si realizările sale. 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, incredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoaștere a aptitudinilor.  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 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. 
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. 
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. 

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

Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
   Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  primar, în“Învăţământul primar“ 
nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.înv.preșc. BARBU-FLORESCU DOINA 
Școala gimnazială Nr. 3 Mangalia 

Grădinița P.P.Nr.3 – structură 
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 adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extrașcolară, 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 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea 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 implinire 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 prescolari 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 acest 
sens voi da câteva exemple de participare a Grupei “Iepurașilor” (grupă pe care o conduc) în cadrul Școlii 
altfel la diferite acțiuni extrașcolare, cum ar fi: vizite la: Muzeul Marinei Române Mangalia, Muzeul 
Callatis Mangalia, Fabrica de confecții Lumotex Mangalia, Fabrica de pâine Dobrogea, Sanatoriul 
Balnear Mangalia, Primăria Mangalia, Unitatea de pompieri I.S.U. Dobrogea-Neptun, Ferma de struți, 
Biblioteca Municipală Mangalia, Librăria Dana, Herghelia Mangalia, Ferma Ograda veselă Arsa, 
Cofetăria Silvian Constanța, Delfinariu, Acvariu, Planetariu Constanța, Unitatea de nave militare 
Mangalia,  Unitatea de fregate Constanța, acțiuni de ecologizare a plajei Mangalia – O plajă curată, Sa 
hranim lebedele din Mangalia,  Împărțim fluturași Eco pe străzile Mangaliei, etc. 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: înglobează activitățile organizate de școală 
în afara mediului școlar sau de către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și 
palate ale copiilor, școli de artă sau 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 gradiniță-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 preșcolarilor 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 copiilor, 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 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 copiilor 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. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel 
de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

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 Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001; 
3. Lazăr V., Cărăşel A., ”Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 2007.
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PROTEJAREA MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR - O NECESITATE 

Profesor: Barbu Camelia Florentina 
C. N. ''Ienachita Vacarescu'' Targoviste. 

      Deşi pare de necrezut, poluarea a apărut odată cu omul, însă s-a diversificat pe măsura evoluţiei 
societăţii umane. Astfel ,omul poartă cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului 
înconjurătorProtecţia mediului înconjurător, apărută ca problemă a omenirii abia în ultimele decenii, 
constituie în primul rînd ,un comportament responsabil al omului, faţă de natură. Reprezintă atitudinea pe 
care omul ar trebui să o ia faţă de erorile sale, ce-au avut repercursiuni asupra a ceea ce-l înconjoară: aer, 
apă, sol, etc. Prin acţiunile sale precum defrişările, construcţia de fabrici şi uzine, dezvoltarea 
transporturilor şi a oraşelor, etc., omul a intervenit în mod negativ asupra echilibrului mediului 
înconjurător, punându-şi în pericol chiar propria sa viaţă. Planeta funcţionează ca un sistem, degradările 
produse într-un loc având efecte negative asupra acestuia, inclusiv asupra omului. Resursele naturale dau 
semne de epuizare, viitorul planetei stând astfel sub semnul întrebării, dacă omul nu va recurge într-un 
timp cât mai scurt la soluţiile de protejare ale Terrei. Mediul înconjurător asigură condiţiile necesare vieţii 
noastre. Ocrotirea acestuia este o problemă mondială, de aceea fiecare dintre noi trebuie să-şi asume 
aceasta responsabilitate. Lupta împotriva poluării planetei nu este doar una individuală, ci mai ales una 
colectivă, ce necesită colaborare şi cooperare. Omul este cel în puterea căruia stă să ia măsuri eficiente şi 
să găsească soluţii pentru combaterea poluării Terrei.  
Conform statisticilor,de-a lungul timpului,au putut fi identificate numeroase ameninţări pentru mediul 
înconjurător,precum: creșterea necontrolată a populației, emisiile de gaze cu efect de seră, pierderea 
biodiversității și exploatarea necontrolată a resurselor Pământului, aceastea din urmă fiind doar 
câteva dintre ameninţările cu care planeta noastră se confruntă zi de zi,în mod constant. 
   Populația lumii s-a triplat în ultimii 60 de ani: a ajuns de la 2,5 miliarde de locuitori în 1950 la 7 
miliarde în 2012. Natura este sacrificată pentru a face loc unor noi așezări umane, iar Pământul nu face 
față ritmului în care oamenii consumă resursele. La consumul actual, am avea nevoie de o planetă și 
jumătate pentru a ne satisface nevoile, de multe ori nejustificate. 
      Schimbările climatice. Mulți cercetători consideră că ritmul în care planeta se modifică din cauza 
încălzirii globale nu mai are cale de întoarcere. Se pare că nu avem șanse prea mari să menținem creșterea 
temperaturilor sub 2 grade Celsius, chiar dacă țările își asumă obiective ambițioase de reducere a 
emisiilor. În acest moment, producem în fiecare an 50 de miliarde de tone de dioxid de carbon, iar 
cercetătorii preconizează că această cantitate va crește la aproximativ 55-60 de miliarde, până în 2030. 
Specialiștii de la Grantham Research Institute cred că, dacă am reduce emisiile cu 36 de miliarde de 
tone, am avea doar 50% șanse să ținem creșterea temperaturilor sub limita de 2°C. Conform 
Climate Action Tracker, actualele angajamente vor determina creșterea temperaturilor cu 2.7°C.  
Pierderea biodiversității. Conform unui raport al Agenției Europene de Mediu, biodiversitatea este în 
continuare în declin. 60% dintre speciile evaluate și 77% dintre habitatele evaluate au înregistrat o 
stare de conservare nefavorabilă. Europa nu este pe drumul cel bun înspre îndeplinirea obiectivului de 
stopare a pierderii biodiversității până în 2020. Extrem de afectate de schimbările climatice sunt habitatele 
marine. WWF avertiza într-un raport că avem de 2 ori mai puține viețuitoare marine decât în 1970. 
Conform oamenilor de știință de la Centrul Național pentru Studii Științifice din Franța, aceste habitate 
vor suferi importante schimbări de biodiversitate chiar și în condițiile în care obiectivul fixat de ONU 
privind limitarea încălzirii globale la 2 °C va fi atins. Problemele care trebuie aduse în atenţie alcătuiesc o 
listă nesfârşită. De exemplu, persoane individuale, dar şi organizaţii, au lansat de repetate ori avertismente 
privind pericolele poluării apei. Totuşi, situaţia e gravă. Un miliard de oameni nu au acces la apă potabilă. 
Potrivit revistei Time, „3,4 milioane de persoane mor anual din cauza unor boli transmise prin apa 
infectată“. Poluarea aerului e o problemă asemănătoare. Raportul The State of World Population 2001 
preciza că „din cauza poluării aerului anual mor aproximativ 2,7–3 milioane de oameni“. Mai mult, 
„poluarea atmosferică afectează peste 1,1 miliarde de oameni“. Mai concret, în raport se spune că 
„particulele fine din aer se fac vinovate de aproape 10% din cazurile de infecţii respiratorii la copiii din 
Europa“.Se aşteaptă ca temperaturile mai ridicate să cauzeze alte probleme. Suprafeţele acoperite cu 
zăpadă din emisfera nordică s-au redus. La începutul anului 2002, în Antarctica, un gheţar de şelf având o 
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suprafaţă de 3 250 km2 s-a rupt în bucăţi. Nivelul mării ar putea creşte considerabil pe parcursul acestui 
secol. Întrucât o treime din populaţia lumii trăieşte în apropiere de mare, acest lucru ar putea avea ca 
rezultat pierderea de locuinţe şi de terenuri agricole. Ar putea cauza mari probleme şi oraşelor de coastă. 
De fapt, în pofida avertismentelor şi a măsurilor luate până în prezent, problemele legate de elementele 
esenţiale vieţii efectiv s-au agravat. Astfel,  în conformitate cu cele prezentate mai sus, consider că întrega 
populaţie este responsabilă pentru ocrotirea şi menţinerea prosperităţii mediului înconjurător, care  joacă 
un rol indispensabil în consolidarea şi întreţinerea traiului zilnic al tuturor vieţuitoarelor. 
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SERBAREA SI ROLUL EI IN PROCESUL EDUCATIONAL  
DIN GRADINITA DE COPII 

Prof. inv. prescolar BARBU GEORGETA 
Scoala Gimnaziala Maneciu loc. Maneciu Pamanteni 

Jud. Prahova 

       In gradinita serbarea creeaza un cadru optim de realizare a sarcinilor educatiei nonformale, al carei 

continut este adaptat nevoilor copilului, in scopul de a eficientiza invatarea. Prin specificul sau, educatia 

nonformala in gradinita, pune in lumina si alte aspect ale demersului formativ, cum ar fi: varietate, 

flexibilitate si posibilitatea de diferentiere a continuturilor si tehnicilor de lucru. Se inregistreaza  si o mai 

mare implicare a copiilor in actul educativ, iar pe de alta parte acest tip de activitati se desfasoara in mare 

masura prin colaborarea educatoarelor cu familia si cu diverse institutii din comunitate. 

       Acest tip de educatie a existat dintotdeauna, insa noutatea consta in faptul ca astazi se organizeaza 

planificat. Voi sublinia in continuare cateva note specifice si avantaje ale activitatii extrascolare: 

-dispune de un curriculum la alegere, flexibil, variat; 

-organizarea este neformalizata, depinde si de optiunile celor educati; 

-este centrata pe copil, solicitand in mod diferentiat participarea; 

-pune accent pe aplicabilitatea cunostintelor; 

-face apel la o proiectare pedagocica deschisa pe interdisciplinaritate; 

-continuturile si obiectivele sunt prevazute in documente de tipul: scenarii, proiecte de actiuni, 

parteneriate etc. 

-se inregistreaza deschidere spre experiment si inovatie; 

-activitatile sunt atractive, dinamice; 

-este nestresanta pentru ca ofera activitati placute. 

       Situata pe un circuit pedagogic extrascolar, serbarea este un eveniment de seama in viata copiilor, dar 

si a gradinitei. Serbarea prezinta marele avantaj de a favoriza valorificarea si dezvoltarea experientelor 

copilului intr-un climat nou, stimulativ, in care are libertatea sa-si manifeste interesele, sa-si exprime 

impresiile si trairile, pe baza cautarilor si eforturilor personale. In alta ordine de idei, serbarea impune si 

educatoarei competente speciale, intrucat  in cadrul acesteia se interfereaza mai multe domenii de 

cunoastere ce trebuie sa-si armonizeze strategiile, se intrepatrund mai multe genuri artistice ce se cer a fi 

imbinate la modul optim, in conditiile in care copiii mici obosesc destul de repede. Pentru a realiza 

spectacolul, educatoarea are nevoie si de cunostinte specifice din domeniul scenografiei si al regiei.

            Privind lucrurile din perspectiva calitatii, si din perspectiva unui dascal de scoala noua, nici 

serbarea nu poate fi lasata in vechile tipare. Constituita ca mijloc al educatiei ce actioneaza pregnant in 

planul personalitatii si face apel la toata gama trairilor afective, lasand amprente in cadrul evolutiei 

generale a copiilor, cred ca merita toata atentia si stradania noastra in a o primeni.
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Activităţile extraşcolare în procesul educational 

Prof. Barbu Iuliana Cornelia 
Şcoala Gimnazială Şelaru 

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

J. Bruner. 

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. 

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. În acest fel, pe lângă faptul că elevii 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. 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 preşcolarii 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. 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: 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. 

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 
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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. 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. În cadrul serbărilor de Crăciun, elevii, 
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. 

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. 
BIBLIOGRAFIE:. 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007; 
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Rolul activitătţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof .inv.primar Bărbulescu Aurelia 
Şcoala Gimnazială “I.G.Duca”, Bucureşti 

Educaţia extracurriculară îsi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalitaţii 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 cunoştinte 
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. 
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 cunoştinte 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.. 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 îşi pot forma sentimental de respect şi dragoste faţă de  natura, faţă 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 ofera destindere, incredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.   

Activitatea educativă şcolară şi extrascolară 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  mentală. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa 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 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 ajutăsă 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 . 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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Modalități de stimulare a conduitei creative la elevi 

Bardan Marinela 

A dezvolta capacitățile creative ale gândirii, înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a gândi 
abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări și deosebiri, 
disponibilitățile de elaborare, organizare, reordonare. 
A. Roșca considera că „în acest lanț veriga centrală este flexibilitatea gândirii, calitate care depinde de 
modul în care inteligența a fost solicitată și cultivată în direcția rezolvării problemelor prin dezvoltarea 
inițiativei, independenței, originalității, capacității de investigare”. 
Ca cerință a unei învățări de tip creativ este problematizarea intensivă și sistematică, crearea unei 
motivații superioare care să propulseze activitatea intelectuală a elevului, să îi anime curiozitatea, să caute 
situații pline de tensiune intelectuală. Elevul fiind stimulat și dirijat în așa fel încât efortul său intelectual 
în procesul învățării să depășească un anumit set format, să întrevadă posibilitatea de rezolvare mai 
interesantă, mai atractivă, mai eficientă, va ajunge la eliberarea de stilul habitual, la abordările stilului 
creator de învățare. În ultima vreme însă, cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a 
școlii contemporane. Un prim accent ar trebui pus atunci când se formulează obiectivele instructiv-
educative. Stimularea creativității trebuie să apară alături de educarea imaginației, a gândirii. Obiectivele 
se reflecta în conținutul învățământului, în planurile și programele de învățământ. Importantă este și 
atitudinea profesorului, relația sa cu elevii. Nu este indicată o poziție autoritară, despotică, deoarece se 
creează blocaje afective. Copiii nu îndrăznesc să pună întrebări, se tem de eșec, de ironii. Este nevoie de 
un climat democratic, destins, prietenos. Profesorul să încurajeze imaginația, sugestiile deosebite. Școlarii 
să-și manifeste în voie curiozitatea, spontaneitatea. Trebuie să fie firesc ca o idee originală, mai aparte, să 
atragă un punct în plus la notare, chiar dacă prin această idee nu s-a putut soluționa chestiunea în discuție.  
Exista teste speciale în vederea diagnosticării creativității, dar cei deosebiți oricum pot fi observați prin 
felul de a rezolva probleme neobișnuite sau prin întrebările neașteptate pe care le pun.  
Un loc central este ocupat de problematizare sau învățarea prin descoperire. Activitatea extrașcolară oferă 
numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginației, creativității (cercurile, vizitarea expozițiilor, muzeelor, 
excursiile lărgesc orizontul). Profesorii vor trebui să cunoască, în primul rând, trăsăturile 
comportamentului creator, caracterizat prin nivelul de inteligență generală, gândirea divergentă, fluența 
gândirii, receptivitate față de probleme, curiozitate științifică, spirit de observație dezvoltat, imaginația 
creatoare, originalitatea, ingeniozitatea, independența gândirii, capacitatea de a gândi abstract, de a 
efectua raționamente în lanț, perseverență, intuiția etc.  
Randamentul școlar nu reflectă fidel nivelul de creativitate al unui elev.  
Astfel: 
- învățătorul/educatorul trebuie să insufle elevilor o atitudine și un stil de gândire creator, liber, 
independent prin: 
a) modul de prezentare a informațiilor,
b) stilul său de gândire,
c) specificul solicitărilor formulate de elevi
- stimularea, orientarea și incitarea gândirii elevilor, spre nou, spre neexplorat; 
- asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere elevilor un climat optim pentru manifestarea liberă, 
spontană, fără frică de a greși, de a primi sancțiune, apreciere critică, imediată,  
- crearea unei atmosfere de explorare independenta, încrezătoare și netulburată; 
- direcționarea potențialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au șansele cele mai mari de 
manifestare eficientă, de realizare efectivă; 
- cultivarea încrederii în sine, încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele lor manifestări; 
- activismul permanent al gândirii, care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual care produce 
satisfacție, contribuie la cultivarea spiritului de inițiativă, la formarea abilității de a aborda problemele 
întreprinzător și dinamic; 
- cultivarea unei atitudini specifice față de risc: oamenii devin anxioși și nesiguri în fața noului, în timp ce 
în creație, riscul temporar, dezordinea și ambiguitatea crează tensiuni intelectuale;  
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Reunind toate aceste aspecte necesare dezvoltării creativității, observăm că aceasta apare ca o necesitate 
socială, fiind esențială progresului cunoașterii în sensul ei activ de transfigurare a lumii în toate domeniile 
de activitate.Creativitatea a devenit, mai ales în ultimele decenii, o preocupare importantă a cercetării 
științifice în numeroase țări. În condițiile actuale, când complexă societate contemporană necesită un 
număr tot mai mare de specialiști, capabili să rezolve probleme care solicită în tot mai mare măsură spirit  
creator, școala trebuie să realizeze un învățământ formativ, bazat pe învățare creativă, care să permită 
realizarea de comportamente individuale și de grup orientate preponderent spre căutarea, aflarea și 
aplicarea noului. Creativitatea, atât prin proces, cât și prin produs, are un caracter strict individual, 
unicitate conferită de însăși specialitatea persoanei. 
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ȘCOLARUL MIC ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

Prof. Înv. Primar Bariț Costinela 
Școala Gimnazială Nr. 33, Galați 

Activităţile extracurriculare  reprezintă activităţile complementare activităţilor de învăţare 
realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei.De asemenea, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

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. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau 
în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej:  

1 Decembrie, Crăciunul, 8Martie, Paștele, 1 Iunie. Aceste activități oferă elevilor posibilitatea de a 
se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
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’’Rolul activităţilor extracurriculare 
în dezvoltarea personalităţii elevilor” 

Prof. Înv.Primar  Barna Mihaela Diana 
Şcoala Gimnazială ’’Ion Breazu’’ Mihalţ, Alba 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă:educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le 
preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 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. Educatia extracurrriculară este 
realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolulşi  locul   bine   stabilit   în   formarea 
personalităţii   tinerilor. Activităţile   extraşcolare  constituie modalitatea   neinstituţionalizată   de 
realizare   a   educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimulareacomportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare 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. 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. . Activităţile extraşcolare, în 
general, au un larg caracter interdisciplinar, oferind  modalităţi eficiente 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.   
Se ştie că, încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii 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 gandească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Angajarea efectivă  în activitate 
mobilizeaza atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de 
influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare,   contribuie   la   închegarea   colectivului   de   elevi. 
Elevii 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 posibilitatea să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul 
principal al şcolii şi al învăţământului primar - 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 posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi. 
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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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IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE 

  ÎN GRĂDINIŢĂ 

Prof.  înv. Preşcolar BĂRŢĂGUI CRISTINA ALEXANDRA 

Gr. PP  CASUTA CU POVESTI, CRAIOVA, DOLJ 

Din ce în ce, mai multe sisteme educaţionale  adoptă şi  recunosc importanţa şi meritele activităţilor 
extracurriculare  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. 
Practicate de la vârste fragede, activităţile  extracurriculare  joacă unul dintre cele mai importante roluri în 
formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă copilului oportunitatea de mişcare, interactiune  
directă, exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, experimentarea diferitelor situaţii, etc. 
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.  
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 . 
Schimbările din toate domeniile vieţii sociale determină ca educaţia  să fie privită din cu totul altă 
perspectivă.  Aspectul formativ ia locul din ce în ce mai mult  caracterului informativ al educaţiei. Totul 
tinde spre depăşirea  valorilor naţionale, spre universalitate, spre integrarea în patrimoniul  valorilor 
umanităţii. Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât  în grădiniţă cât şi în afara ei. 
Ca şi activităţile de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 
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 emotional, cât şi intelectual.  
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. 
Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă de la o vârstă  mica, 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. 
Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din grădiniţă vor 
putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. 
Prin ochii copilăriei, natura va fi mereu mai frumoasă, imaginile vor persista  toată viaţa. 
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La vârsta preşcolară copiii  sunt mai receptivi ca oricând  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. 
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 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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ȘCOALA ALTFEL  în compania lui GEORGE COŞBUC 

prof.înv. primar  Bombonica Barteş 
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa 

Trăim într-o nouă eră, era internetului. Acum, mai mult ca niciodată, navigăm cu pasiune, căutând să 
realizăm diferite contacte cu oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. Cerem informaţii, punem 
întrebări, căutăm răspunsuri despre cultura şi tradiţiile altor state, uitând uneori de cei care stau aproape şi 
care ne reprezintă ca indivizi şi neam. Am început, încet, încet, să uităm că ,,veşnicia s-a născut la sat” , 
să ne îndepărtăm de poezii, de balade şi doine, de frumuseţea basmelor româneşti, de înţelepciunea pe 
care bătrânii satelor au păstrat-o cu atâta trudă.  
George Coşbuc spunea: ,, Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să pricepi 
firea şi lumea aparte în care trăiesc, să ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte 
împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate 
de copil”. 
În fiecare an în luna octombrie au loc în judeţul Bistriţa-Năsăud manifestări care omagiază şi cinstesc 
memoria marelui poet, George Coşbuc. Copiii s-au arătat interesaţi de opera, viaţa şi tradiţiile satului 
ardelean, de unde provine şi marele poet. Ei au citit despre manifestările ce urmau a se desfăşura şi, 
împreună, am hotărât derularea proiectului cu titlul:,,Coşbuc şi satul ardelean”. 
În această parte a ţării opera şi imaginea poetului se transmite din generaţie în generaţie ca o adevărată 
moştenire. Aproape că nu mai este muritor de rând care să nu ştie pe de rost, un vers, o strofă, o poezie 
scrisă de Coşbuc. Părinţii îi învaţă pe copii poezii scrise de marele poet, poezii pe care şi ei, la rândul lor, 
le-au învăţat de la părinţii sau chiar bunicii lor. Poeziile ne-au încântat copilăria şi adolescenţa noastră iar 
acum, maturitatea. E minunat să-i vedem şi noi acum pe elevii noştri recitând frumoasele poezii cum ar fi: 
,,Mama”,  ,,Cântec” , ,,Povestea gâştelor” , ,,Iarna pe uliţă” ş.a. 
Studierea operei poetului George Coşbuc dezvoltă gustul pentru lectură, lărgeşte orizontul de cunoaştere a 
vieţii satului cu toate obiceiurile şi tradiţiile acestuia, formează capacităţi de exprimare şi de receptare 
orală şi scrisă, cultivă creativitatea literar-artistică. 
În drumul lor spre poezie, de care au atâta nevoie şi de care , din păcate, mulţi se îndepărtează în ziua de 
azi, am chemat în ajutor , prin acest proiect, pe marele poet care s-a născut la noi în judeţ şi care a avut o 
copilărie plină de farmec în vatra satului Hordou, unde s-a născut. L-am chemat să ne ajute să cunoaştem 
mai bine tradiţiile satului natal, să-i cunoaştem nu numai opera ci şi viaţa cu bucuriile dar şi cu tristeţile 
ei, să ne conducă, imaginar, pe tot parcursul desfăşurării acestui proiect. 
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de o săptămână, fiecare zi dedicându-se poetului prin organizarea 
unor activităţi specifice,  având de fiecare dată  câte un  mesaj al zilei special. 
Pentru început am realizat împreună cu elevii harta proiectului, am aranjat centrul de documentare cu 
diferite materiale aduse de învăţătoare-elevi-părinţi. 
Pe parcursul desfăşurării proiectului ne-au venit în ajutor profesorul de limba şi literatura română din 
şcoală, bibliotecarele Bibliotecii Judeţene şi a Şcolii Gimn. Nr. 4, precum şi muzeograful de la Muzeul 
Memorial George Coşbuc. Aceşti specialişti au avut un rol determinant în reuşita proiectului aducând 
informaţii corecte şi complexe despre viaţa şi tradiţiile satului unde a copilărit şi a trăit poetul. Rând pe 
rând elevii au răspuns la întrebările pe care ei înşişi şi le-au pus despre obiceiurile şi tradiţiile satului 
ardelean. Colaborarea cu părinţii elevilor s-a materializat în procurarea de materiale, însoţirea elevilor în 
vizite, completarea unor chestionare. 
Pe parcursul desfăşurării proiectului elevii au vizitat instituţii şi locaţii care poartă numele poetului: 
Casa Municipală George Coşbuc din Bistriţa 
Librăria George Coşbuc 
Liceul George Coşbuc din Năsăud 
Librăria George Coşbuc 
Au privit cu atenţie statuia poetului din parcul oraşului 
Strada George Coşbuc din oraş 
Muzeul Memorial George Coşbuc- aici au recitat cele mai frumoase poezii scrise de poet şi au cântat 
melodii pe versurile poetului. 
Biblioteca Judeţeană 
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Finalizarea proiectului s-a concretizat printr-o şezătoare prezentată în faţa părinţilor, numai cu poezii 
scrise de George Coşbuc. Fiecare elev şi-a prezentat portofoliul propriu în care ei au colectat materiale 
reprezentative pentru viaţa satului ardelean, fiecare având culoarea şi originalitatea lui. Elevii au primit 
diplome de participare la proiect iar părinţii acestora şi-au spus părerea în legătură cu desfăşurarea 
acestuia şi au venit şi cu alte idei în ceea ce priveşte derularea altor proiecte. 
Această bogată activitate de cunoaştere a obiceiurilor şi tradiţiilor din viaţa satului ardelean, prin prisma 
şi ochiul poetului George Coşbuc, a fost popularizată prin televiziunea şi presa locală şi a dat posibilitatea 
copiilor să-ţi spună părerea în legătură cu păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor din viaţa satului. 
Din dorinţa de a asigura un caracter personal acestui proiect, preocuparea noastră s-a îndreptat spre 
gândirea unor tipuri de activităţi prin care să trezim interesul copiilor pentru cunoaşterea obiceiurilor şi 
tradiţiilor satului. 

Câteva exemple de activităţi desfăşurate pe parcursul proiectului: 

Bună dimineaţa curioşilor, 

Astăzi ne vom imagina că avem un prieten imaginar în altă ţară, de vârsta noastră. Vom încerca 
să-i povestim acestuia despre unele obiceiuri din satul natal al poetului George Coşbuc, îl vom informa 
despre viaţa şi opera lui. 
Matematică-cifre romane ( anul naşterii, anul morţii, nr. de versuri, strofe ,cuvinte         

din anumite poezii etc.) 
Limba română- poezii care să surprindă viaţa satului natal 
Istorie-poezii patriotice 
Geografie-stabilirea itinerariului excursiei 

-harta judeţului 
Ed. muzicală-La oglindă 
Religie-poezii cu conţinut religios 
Compunere -De vorbă cu oamenii satului Hordou 
Arte- modelaj: Muzeul Memorial George Coşbuc 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. preşc.: Bărzoiu Eugenia-Violeta 
Grădiniţa cu Program Normal Nr.6- structura 

Şcolii Gimnaziale “Nicu Constantinescu”, 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 extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit 
în formarea personalităţii copiilor noştrii. 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 
frageda 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. 
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 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 si 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 trait şi 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. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de massmedia şi ne referim la 
televizor , calculator şi 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. 
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   Se ştie ca 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
 plimbări, excursii, tabere. 
  In 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 isi pot forma sentimentul de respect şi dragoste 
faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere 
a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie sa 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. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolara dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al 
asumării responsabilitaţilor 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 receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 
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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 

Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

395



Rolul activităţilor extracurriculare - exemple de bună practică 

Bătrinu Maricela  prof. învăţământ preşcolar  
Grădiniţa cu P.N.Nr.19 Focşani, Jud.Vrancea 

        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. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă 
rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. 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. 
      Activităţile extracurriculare organizate în grădiniţă au un 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 sunt următoarele: serbările cu diferite ocazii,  plimbările, ieşirile în 
natură, excursiile, concursurile între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare 
pe diferite teme, etc. 

      Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  Serbările 
organizate de mine la grupă şi care au  avut un real succes  sunt următoarele: ,, Carnavalul florilor “, 
,,Adio grădiniţă”, ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun”, ,,E ziua ta copile”.  La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii  au participat cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacăţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este 
modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii lor.     
            Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Una dintre excursiile organizate 
la grupa mea a pornit de la Tema saptamânală  independentă  ,,Au fost si nu mai sunt”  în care era vorba 
despre dinozauri.  Impactul asupra copiilor a fost unul fabulos în care ei pur si simplu au fost introduşi in 
lumea reala a dinozaurilor. Tot în acea excursie am vizitat şi Grădina Zoologică de la Braşov unde copiii 
au avut parte de noi emoţii şi trăiri nebănuite şi netrăite de ei până în acele momente. O altă excursie care 
a avut un real succes este cea de la Iaşi unde am vizitat împreuna cu copii,  Casa Memorială a lui Ion 
Creangă.  

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 constituie o sursa 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
In grădiniţa noastră se desfăşoară o dată pe lună o activitate foarte îndrăgită de copii şi anume teatrul de 
păpuşi susţinut de ,, Teatrul Magic din Bacău”, spectacol ce le oferă copiilor bună dispoziţie şi trecere în 
revistă a poveştilor învăţate anterior la activităţile obligatorii.  

Concursurile şcolare între grupele aceleeaşi grădiniţe şi grădiniţe diferite constituie un alt mijloc 
de activitate extracurriculară în care dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive.. În fiecare an şcolar se desfaşoară în unitatea noastră 
concursul judeţean de educaţie pentru sănătate, ,,Învăţ, mă joc şi trăiesc sănătos’’, în cadrul căruia 
participă copii din tot judeţul şi care are un impact foarte mare asupra lor. Un alt concurs care se 
desfaşoară în unitatea noastră este concursul judeţean de interpretare vocală ,,Cele mai curate glasuri ’’, 
unde preşcolarii participanţi îşi dezvoltă simţul artistic şi estetic, gustul penru frumos şi abilităţile de mici 
interpreţi ai scenei. 
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        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 copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a copiilor. 

  BIBLIOGRAFIE: 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului prescolar,
3-4/2006, 
2. IONESCU, M.; CHIS, V.,Mijloace de invatamant si integrarea acestora in activitatile de instruire si
autoinstruire, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de copii, Editura
« Gheorghe Cartu Alexandru », Craiova 2009 
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De ce activități extrașcolare ? 

Prof.înv.primar BĂCEANU CRISTINA 
Şcoala Gimn.V.Alecsandri – Brăila 

         Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
          Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 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. 
          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. 

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de 
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
          Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 
          Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
          Aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au 
încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 
         Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 
          Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice,unde am obținut  
multe premii . 
          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. Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze 
activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 
           Activitățile extrașcolare au un 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. 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar, Băcișor Maria - Cristina 
Școala Gimnazială „Petre N. Popescu”, Vînători, jud. Mureș 

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 acele activități cu 
rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 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. . 

Caracteristicile de bază ale activităților extrașcolare sunt: 
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 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 întrucât 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 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. 
Activitățile mele extrașcolare în anul școlar 2018-2019, de la începutul anului până în luna aprilie 2019 
sunt: 

Ziua Educației - octombrie 2018; 
Serbarea Crăciunului - activitate sub formă de scenetă, cu implicarera părinților și a primăriei 

din comună - decembrie 2018; 
Activitate pentru Ziua Națională a României - 1 Decembrie și Ziua Unirii - 24 ianuarie - 

decembrie 2018/ianuarie 2019; 
Eminescu prin ochi de copil - concurs de desene, recitări și cultură generală, realizat la nivelul 

școlii - februarie 2019; 
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Târgul mărțișorului - expunerea și comercializarea mărțisoarelor realizate de elevi - 1 martie 
2019; 

Serbarea Primăverii - martie 2019. 

Activitățile extrașcolare realizate au avut loc în cadrul școlii și în afara acesteia, cu participarea sau fără 
participarea părinților. Elevii și-au pus în valoare priceperile și deprinderile motrice, creative, de 
comunicare și de relaționare în cadrul colectivului de elevi. Elevii au participat cu interes la activitățile 
desfășurate.  

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 școlare se îmbină cu cele extrașcolare pentru  
modelarea, formarea finalităților educaționale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de 
însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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FORMAREA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

Prof.înv.primar:Bădău Adelina 
Col. The. ”Constantin Brâncuși”Petrila 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a 
învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare 
activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul 
pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
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. 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. 
Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având un caracter 
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, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă 
şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la momentul potrivit. 
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Rolul activităților extrașcolare 

Prof. înv. primar Bădeanu Laura 
Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal 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. Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţia 
l intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. 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.  
Componenentă 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 randul 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. Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si 
cultura organizaţională a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de 
corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască 
experienţe de viaţă competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi 
mijloacelor de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din 
care fac parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev 
posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul 
încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. 
Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în 
grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,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 extraşcolare vin 
în sprijinul acestui demers. Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie 
intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia intelectuală ocupă un rol central 
în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice 
formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de 
cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor 
didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, 
informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc.  
Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de 
artă etc. O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
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Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice : 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă 
de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte 
libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile 
fapte, să aibă o atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie 
activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, 
acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului 
liber în grup (cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de 
naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de 
Ziua Mamei etc. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la 
diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizânduse astfel şi educaţia pentru 
mediu si pentru sănătate a elevilor. 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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Descoperirea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor prin activitățile extrașcolare 

Prof.pt inv.presc. Bãdulescu Adelina Roxana, 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos 

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”. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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.  
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.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 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.Spectacolele  constituie o altă formă 
de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 
Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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 .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod 
gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative 
privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea       
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. Băjan Floriana-Mirela 
Grădinița cu program prelungit nr 5, orașul Mizil 

Activitățile extrașcolare sunt de o însemnătate deosebită pentru socializarea copiilor. De la excursiile 

organizate de cadrele didactice, la drumeții, la vizitarea diverselor obiective de importanță pentru 

dezvoltarea unor competențe de comunicare și de socializare, toate aceste activități au un rol de 

completare a relațiilor care se formează în școală. Dacă școala trasează niște sarcini clare, are obiective 

diverse, dar bine determinate, activitățile extrașcolare dau un soi de stare de libertate copilului, care, deși 

este supravegheat, se poate desfășura mai bine ca individ, se produce o schimbare la nivelul de relaționare 

al cadrului didactic cu copiii pe care îi coordonează. 

La unitatea noastră se organizează periodic activități de tip extrașcolar: 

- lunar vin la noi trupe de teatru de păpuși care organizează spectacole ce se pliază foarte bine 

pe profilul copiilor preșcolari: copiii se întâlnesc astfel cu Degețica, cu Puf-Alb și Puf-Gri, cu 

Capra cu trei iezi, cu Apolodor și cu alte personaje pe care le-au întâlnit între paginile cărților; 

- semestrial organizăm excursii pe diverse trasee, cu diverse obiective (la Fabrica de Globulețe, 

la Parcul Dino, la Zoo, la Muzeul Antipa etc..); 

- Întotdeauna în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”, avem sarcina grea de a alege din 

multitudinea de idei pe care le avem și selectăm din tot ceea ce am dori să facem, ceea ce 

putem face în intervalul de cinci zile. Deși grea, întotdeauna această săptămână este cea mai 

frumoasă. În acest interval am organizat activități de parteneriat cu Biblioteca Orășenească, cu 

școlile din oraș, cu partenerii noștri tradiționali: cabinetele medicale, cabinetele stomatologice, 

Poliția Locală, Poliția Rutieră, ISU; 

- Periodic organizăm colecte de haine și jucării pe care împreună cu părinții le donăm unor 

grădinițe mai puțin dotate și care adăpostesc copii care au mare nevoie de acestea; 

Activitățile extrașcolare au în primul rând rol de învățare, sunt complementare activităților clasice de 

învățare ce se desfășoară în clasă. Activitățile extrașcolare sunt benefice pentru că atăt cadrele didactice 

căt și copiii sunt mult mai relaxați, obțin acea stare de bine atât de căutată. 

Copiii au capacitatea de a se comporta diferit acasă, la grădiniță, în alt mediu. Împreună cu familia au un 

mod de relaționare, în clasă cu copiii ceilalți un alt mod (conduc relația sau se lasă conduși), iar în relația 

cu adulții din clasă un cu totul alt comportament. Din cele observate de mine, copiii, în excursii sau în 

activitățile extrașcolare au un comportament mai relaxat în relațiile cu adulții, se comportă mult mai liber 

și în relațiile cu colegii lor. Avantajul pe care îl oferă activitățile extrașcolare este că toți copiii își 

exersează deprinderile sociale învățate în cadrul clasei, aplicarea acestora îi ajută în achiziționarea acelor 

competențe de a funcționa ca viitori adulți. 

407



METODE MODERNE DE PREDARE 

Bălaş Mariana Ramona , 
Liceul Tehnologic ‚‚Francisc Neuman’’ Arad 

Învățarea limbilor a existat întotdeauna în istoria omenirii și poate fi urmărită în Era Greacă și Romană.  
În primele etape ale teoriei învățării limbilor, accentul a fost pus pe învățarea limbilor străine ca un 
exercițiu intelectual, studiul literaturii clasice în limba țintă, studiul regulilor gramaticale și a exercițiilor 
de traducere. Traducerea îi învață pe cursanți despre limbă, dar nu despre cum să o folosească. Traducerea 
nu ajută cursanții să-și dezvolte abilitățile de comunicare. Cu accentul pus pe comunicare, există și 
implicația că schimburile de cuvinte ar trebui să fie autentice și semnificative; detractorii susțin că natura 
artificială a clasei bazate pe această metodă. Se concentrează pe acuratețe versus fluență şi este una dintre 
problemele care nu sunt adesea luate în considerare. Mijloacele tradiționale au fost eficiente aplicate 
generaţiilor trecute, generaţia actuală are nevoie de schimbarea de metodelor, aplicarea metodelor în pas 
cu dezvoltarea tehnologică actuală. Să ne îndreptăm acum atenția asupra metodologiei moderne, asupra 
scopurilor, filosofiei și procedurilor sale, precum și asupra unor exemple ale metodelor sale. Spre 
deosebire de metodologia tradițională, metodologia modernă este mult mai centrat pe student. Acesta 
adaugă că "studentul  este cel mai bine motivat de practica în care simte că limba este într-adevăr 
comunicativă, că este potrivit contextului său, că abilitățile profesorului său îl deplasează spre o 
competență mai completă într-o limbă străină". Pe scurt, studenții sunt elementul cel mai activ în acest 
proces. Profesorul nu este aici să explice decât să încurajeze și să îi ajute pe elevi să exploreze, să încerce, 
să facă învățarea interesantă etc. În zilele noastre, în special în școlile private și școlile de limbi străine, 
avem mari posibilități în ceea ce poate realiza un profesor cu elevii săi, în ceea ce privește metodele de 
predare, aranjamentele de ședere, ajutoarele vizuale etc. Un tânăr profesor ca mine descoperă tot timpul 
un număr mare de idei și activități noi. Cu toate acestea, din moment ce studenții noștri sunt prețioși, una 
dintre sarcinile esențiale ale profesorului, este de a compara, analiza și evalua metodele pe care le 
utilizează pentru a motiva studenții și pentru a face învățarea cât mai eficientă posibil. În cercetarea mea 
m-am concentrat pe câteva tehnici folosite astăzi și le-am testat. Elevii secolului XXI sunt obişnuiţi să 
folosească internetul pentru cercetare şi recreere. Profesorul modern trebuie să integreze în cadrul orelor 
de predare prezentări realizate cu ajutorul calculatorului. În prezentarea unei noţiuni noi, internetul este 
un instrument util în găsirea multor informații despre acest subiect. Este foarte util să folosiți o prezentare 
PPT pentru a introduce tema lecției. Elevii pot avea o idee, dar de multe ori informațiile lor sunt 
incomplete sau inexacte. Prezentarea este creată cu ajutorul Pinterest, unde se poate găsi o gamă largă de 
poze. Cereți elevilor să lucreze în perechi sau în grupuri mici. Pentru a combate plictiseala care poate 
apărea din cauza familiarității unor teme, un instrument de internet poate fi ușor introdus pentru a aduce 
un sentiment de așteptare. Prezentarea realizată cu ajutorul aplicaţiei Prezi este o schimbare de ritm 
binevenită în timpul orelor de curs. Ei trebuie să ghicească următorul item care poate fi ales ca fiind 
important. Programul poate fi utilizat pentru a crea o lecție de literatură şi pentru a avea o activitate 
interactivă. Elevii de azi sunt atrași de computere și sunt obișnuiți să citească și să urmeze subiecte 
diferite pe ecranul computerului. Cu aceasta puteți adăuga mișcare în loc de imagine statică găsită într-o 
carte. Programul este foarte ușor de urmat deoarece are un tutorial foarte clar. 
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Practica de ascultare care se ocupă de exercițiile de înţelegere a textului audiat se poate realiza foarte 
eficient cu ajutorul canalului YouTube. Copiii de astăzi sunt învățați vizual în majoritatea cazurilor; este 
mai ușor pentru ei să înțeleagă cu ajutorul mijloacelor vizuale. Majoritatea temelor din literatură au fost 
transformate în diverse filme de succes de-a lungul timpului. Poate acționa ca o prezentare a temei pentru 
elevi, ajutând astfel elevii să cunoască noţiunile noi, vizual și auditiv, practicându-și abilitățile de 
ascultare. 
Partea de evaluare poate fi realizată intr-un mod eficient cu ajutorul quizz-urilor. În acest sens se pot găsi 
multe aplicații interactive.  Mulți studenți nu pot evalua obiectiv cunoștințele lor, deci este o idee bună să 
folosiți un test. Pe site-uri diferite puteți găsi informații, dar pentru mine cel mai de încredere, este 
Sparknotes, unde există chestionare bazate pe diferite teme de literatură. Elevii sunt atraşi  de calculator 
și pentru ei este distractiv să audă și să vadă răspunsul corect. În cazul în care nu există suficiente 
calculatoare pentru fiecare elev, problema poate fi rezolvată cu ajutorul laptopurilor personale sau a 
telefoanelor inteligente. Rezultatele sunt discutate în clasă. Nici gramatica nu este uitată. Pentru a evalua 
cunoștințele anterioare de gramatică, un test cu ajutorul programului Socrative poate fi un instrument 
valoros de evaluare. 
Temele pentru acasă pot fi realizate on-line cu ajutorul anumitor aplicaţii. Unii studenți au un adevărat 
talent de a scrie. Ei ar trebui să fie încurajați să își creeze propriile bloguri cu ajutorul lui Bogger. 
Elementele noi sunt explicate. Partea din unitate care se concentrează pe gramatică,necesită ca toți elevii 
să aibă un cont Edmodo. Tema este un test de gramatică care poate fi accesat de grupul care a fost invitat 
de profesor să se alăture grupului. Este foarte ușor pentru student, dar și pentru profesor, să rezolve și să 
urmărească sarcinile individuale. 
Indiferent de aplicaţia utilizată, profesorul din 2019, trebuie să conştientizeze necesitatea integrării 
metodelor moderne în orele de curs, pentru că acesta se adresează unei generaţii noi, ancorată în prezentul 
tehnologic, care implică omniprezenţa calculatorului.  

Bibliografie: 
Scrivener, Jim. Learning Teaching. Oxford: Macmillan, 2005.  
https://www.edmodo.com/home 
https://www.blogger.com/blogger. 
https://b.socrative.com/teacher 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Înv. Bălăbăneanu Denisa – Marina 
Școala Gimnazială Ulmu 

Județul Brăila 

„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. 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. 
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 
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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 
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 . 

411



Educația și jocul de șah 

Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria 
Școala Gimnazială Jupânești, jud. Gorj 

         Jocul de șah a captivat mintea umană de foarte multi ani încoace. Care este motivul ? Simplu, șahul 
este distractiv…. Principalul motiv pentru care copiii ar trebui să joace sah este ca acesta este distractiv. 

În ultimii ani au apărut multe studii educationale si psihologice care au examinat beneficiile pe care le au 
copiii de pe urma practicarii jocului de sah. Iată 10 argumente pentru care copiii ar trebui să joace șah : 

1.) Șahul ajută la cresterea coeficientului de inteligență (IQ). 

2.) Șahul ajută la rezolvarea problemelor de la diferite materii, la scoală; copii învață cum să ia decizii 
dificile și abstracte în mod independent. 

3.) Șahul ajută la îmbunătățirea următoarelor abilități: citire, memorie, limbaj, abilitati matematice. 

4.) Șahul încurajează gândirea critică, creativă și originală. 

5.) Prin șah se exersează luarea de decizii rapide si exacte sub presiunea unei limite de timp de gândire, o 
calitate care ajuta pe copii să obțină rezultate mai bune la examene la scoală. 

6.) Datorită șahului, copiii învață să gândească logic si eficient, si învață să facă ‘cea mai bună’ alegere 
dintr-un număr mare de opțiuni. 

7.) Șahul este o provocare pentru copiii înzestrati cu inteligență, în timp ce copiii cu rezultate mai slabe la 
școală învață să studieze. 

8.) Sahul demonstrează importanta elaborării unui plan, a concentrării, si arată consecintele deciziilor 
luate. 

9.) Sahul este practicat de către baieti si fete indiferent de abilitatile naturale sau de mediul socio-
economic.. 

10.) Sahul este distractiv si este o foarte bună formă de dezvoltare socială. 

          Cursul Educație prin șah a fost aprobat ca disciplină opțională(CDȘ) pentru anul I și II de studiu, 
conform Ordinului Nr. 3249/31.03.2014, aprobat de Ministerul Educației Naționale, întrucât cu ajutorul 
șahului, copiii acumulează competențe utile vieții de școlar și nu numai. 

          Cum elevii școlii noastre cunosc regulile elementare ale jocului de șah, propunem ca activitate 
aplicativă derularea unor partide de șah la nivelul claselor de gimnaziu. Pentru a verifica mai ușor 
noțiunile cunoscute de elevi referitor la jocul de șah, le împărțim câte o fișă de lucru, după care se vor 
desfășura câteva partide scurte de șah. Un exemplu de fișă de lucru ar fi următorul. 
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FIȘĂ DE LUCRU 
"În diagramele de mai jos colorați pătratelele unde poate muta <<calul/caii albi>> " 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE DESFĂȘURATE ÎN PROGRAMUL 
,,ȘCOALA ALTFEL” 

Prof.înv.preșcolar Băldău Mihaela-Gabriela 
Școala Gimnazială nr.12 Tulcea 

Motto: 
,,Oferă-i copilului timp liber pentru a-și alege activitățile. 
Acest timp îl  motivează să-și dezvolte creativitatea.” 

          Copilul de azi este un copil care trăiește într-o lume complexă, aflată într-o permanentă schimbare, 
în care acesta trebuie pregătit să înțeleagă provocările și să devină factorul principal al schimbăriilor 
viitoare. Această pregătire se realizează încă de la grădiniță, în cadrul activităților, prin educație formală. 
Însă într-o societate modernă, avansată, în care cheia viitorului este reprezentată de un ,, profil complex”, 
copilului nu-i va fi suficientă educația formală ci va avea nevoie de un tip de educație care să-i permită 
pregătirea într-un mod practic,inovator, să pună în valoare talentul și capacitatea acestuia în diferite 
domenii. Acest tip de educație numită nonformală, o regăsim mai ales în activitățile extracurriculare ce 
vin în sprijinul cadrelor didactice prin reducerea monotoniei și rutinei orarului zilnic. 
          O perioadă extrem de îndrăgită de copii, încărcată de activități extracurriculare, o reprezintă 
săptămâna ,,Școala Altfel”. La nivel preșcolar, activitățile din această săptămânăpot fi extrem de variate: 
concursuri de diverse tipuri  la nivel de grădiniță sau între grădinițe,vizite la muzee, vizionare de filme la 
cinematograf (mai ales filme 3D), piese de teatru pentru copii (teatru de păpuși, interactive), activități la 
biblioteca județeană( ludoteca-cel mai îndrăgit loc pentru preșcolari), cluburi de joacă pentru copii (pentru 
aniversarea piticilor), vizitarea diferitelor instituții precum I.S.U., stația de ambulanță, primăria orașului, 
cabinete medicale, stomatologice, etc. Toate aceste activități care se vor desfășura în aceste locuri vor 
determina formarea  unei viziuni ample ale copiilor despre lume și despre cum putem învăța ,,altfel” decât 
lucând în sala de grupă. Interesul pentru acest tip de activități vor dezvolta creativitatea, dorința de a 
înțelege lumea înconjurătoare prin experiențe proprii. Programul ,, Școala Altfel” devine astfel o 
combinație de program de activități în sala de grupă și de timp petrecut într-un mod plăcut în afara 
grădiniței în care se poate vorbi de o abordare transdisciplinară a învățării și în care copilul stabilește cu 
ajutorul educatoarei punți între diferite cunoștințe, între acestea și semnificația lor pentru viața noastră, 
între acestea și posibilitățile interioare ale copilului. Se crează astfel un mediu cu o varietate mai largă de 
stimuli și de condiții care determină copiii să participe activ pe tot parcursul activităților și să transforme 
activitatea într-o acțiune practică cu o finalitate măsurabilă. Spre exemple, la sfârșitul unei activități 
desfășurate la un muzeu de artă, copiii pot participa la un atelier de pictură unde vor executa lucrări 
individuale și vor realiza propria lor expoziție sau la stația de ambulanță vor deveni cadre medicale care 
vor salva ursulețul răcit aplicând tratamentul corect. Copiii devin mult mai creativi, veseli și dornici să 
participe la activități în context non-formal deoarece este mai destins, prielnic pentru realizarea unor 
relații mai relaxate între copii cât și între copii și adulți (educatoare, părinți și nu numai).  
           Diversificarea activităților de învățare, implicarea copiilor în activități care le pot pune în evidență 
înclinațiile, care pot răspunde intereselor de cunoaștere, care se desfășoară într-un alt mediu decât sala de 
grupă, fac ca aceste activități extracurriculare să fie extrem de îndrăgite  și dorite de copii nu numai în ,, 
Școala Altfel”, ci ori de câte ori ne permite programul. 

,, Dacă poți visa, poți realiza!” 
      Walt Disney 

414



415



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Băloi Bianca 
Liceul Tehnologic Bîlteni 

Activitățile extracurriculare se referă la totalitatea activităților educative organizate în instituția de 
învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, cu scopul completării personalității elevului 
asigurată de educația formală sau dezvoltării unor aspecte particulare ale personalității acestora. În cadrul 
acestor activităţi elevii participă datorită intereselor și curiozității personale, cooperează, lucrează în 
echipă, socializează, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Activităţiile extracurriculare contribuie 
la valorificarea potențialului individual al fiecărui copil, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
acestora, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Scopul activităţilor extraşcolare este 
formarea și dezvoltarea dimensiunii culturale a personalității elevului, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi atractive, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar. 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. 
Eccles şi Barber (1999) identifică cinci tipuri de activități extracurriculare în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun:  
1. Prosociale (legate de biserică şi activităţi de voluntariat);
2. Sporturi de echipă (care se regăsesc în activităţile sportive care au loc în şcoli); 3. Implicare în activităţi
de organizare în şcoli (consilii de elevi);  
4. Artistice (implicare în piese de teatru şcolare, coruri etc.);
5. Cluburi şcolare (dezbatere, ecologie etc.).
Participarea la activităţi extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să se înţeleagă pe ei înşişi, să se raporteze 
la ceilalți, să se adapteze la mediul social și cultural. Astfel, ei au rezultate școlare mai bune și ajung mai 
ușor la performanță, o stare emoțională bună, un nivel de stimă de sine mai bun, un sentiment redus de 
izolare socială. Liceul  în care îmi desfășor activitatea este un liceu tehnologic din mediul rural. Profesorii 
se confruntă cu dezavantaje numeroase în ceea ce privește implicarea elevilor în activități 
extracurriculare, dezavantaje legate de deficitul de copii, situații materiale precare, o legătură slabă a 
familiei cu școala ,dezinteres. Cele mai răspândite activități sunt activitățile sportive, cele de voluntariat, 
de ecologizare, sau vizite la muzee, teatre. Transportul elevilor, deplasarea spre centrele de activități este, 
de asemenea, o problemă. 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. Vizitele la teatre, 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. apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Prin 
activitățile ecologiste (curăţarea parcului oraşului, popularizarea bicicletei ca mijloc de transport, 
promovarea reciclării) elevii intră in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.   
Activitățile de natură cultural-artistică, cele creative, sunt deosebit de atractive pentru elevi, precum 
teatrul, dar şi alte forme ca pictura, desenul, concursuri de recitat poezii, vizionare de filme, procesele 
literare, jocul de rol etc. De asemenea, acțiunile cu caracter umanitar (donații) îi unesc pe elevi, îi 
mobilizează, dorindu-și să fie de ajutor, să se implice, să fie activi, să ajute. Eu sunt coordonatorul unui 
program de parteneriat educațional cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Gorj, fiind, de asemenea, 
voluntar printr-un contract de volunariat care se derulează pe parcursul a doi ani școlari. Scopul acestor 
activități de voluntariat este acela de a-i învăța pe elevii mei să se deschidă spre ceilalți, spre cei mai puțin 
favorizați, cei aflați în nevoie. Până la urmă, este de lăudat faptul că tinerii noștri, deși mulți provin din 
medii dafavorizate sau sunt de etnie romă, pot depăși prejudecățile și pot, la rândul lor, să îi sprijine pe 
ceilalți. De asemenea, am încercat să îi atrag în astfel de activități pe tinerii cu probleme de comportament 
sau cu rezultate slabe la învățătură, dovedind astfel că pot avea încredere în ei, că pot să fie implicați în 
astfel sarcini și pot să își conștientizeze abilitățile și calitățile. 
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Copiilor le spun mereu că ”oricât ai fi de mic, de slab, de neputincios, poți să ajuți”, fie doar printr-un 
zâmbet, fie printr-un cuvânt de încurajare, fie prin lucrul alături de celălalt. Și împreună cu elevii mei 
lucrez alături de copiii cu deficiențe, fie că ne jucăm, fie că realizăm felicitări, planșe școlare sau alte 
activități practice.  
Printre cele mai frecvente beneficii ale activităţilor extracurriculare amintim: descoperirea şi dezvoltarea 
talentelor şi aptitudinilor copiilor, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaştere, 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare, creşterea interesului pentru şcoală, stimularea interesului pentru 
cunoaştere în general, îmbunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei legături mai apropiate între cadre 
didactice şi copii, crearea unei legături mai strânse între familii, copii şi reprezentanţii şcolii sau şcoala ca 
instituţie. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar: Bănărescu Monica – Mihaela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Mizil 

Învățământul școlar românesc, prin acțiunile și activitățile sale, urmărește să valorifice potențialul creativ, 
specific vârstei școlare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat, unde copilul să aibă 
dreptul să-și formeze personalitatea și prin propria sa experiență. 
Educaţia reprezintă procesul esenţial şi permanent prin intermediul căruia se transferă valori, cunoştinţe, 
informaţii în şi dinspre mediul înconjurător. 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. Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu importanță 
majoră în formarea copiilor în funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități. 
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.  
Dintre cele mai întâlnite activități extrașcolare, se numără: 
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 şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  
Excursiile și 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. 
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 mă refer la 
televizor, calculator și 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 slab 
dezvoltaţi intelectual. 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.
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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
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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, 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 viață. 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL 
“Dezvoltarea randamentului şcolar prin practicarea 

Art terapiei şi a ergoterapiei” 

Autori: 
Flavia BĂNOI – Şcoala Gimnazială „Horea”, Cluj-Napoca 

Scăderea accentuată şi continuă a capacităţii de concentrare şi a interesului pentru învăţare, întâlnite la 
elevii noştri, ne-a determinat să facem diverse încercări pentru a remedia aceste stări şi urmările lor 
negative. Am ales astfel să lucrăm cu elevii noştri, în cadrul unor proiecte educaţionale menite să dezvolte 
ateliere de creaţie, cercuri artistice permanente sau pur şi simplu în cadrul unor acţiuni extracurriculare, în 
diverse tehnici artistice cum ar fi: pictura pe sticlă şi lemn, modelarea unor materiale pentru obţinerea 
produselor finite folosite la expoziţii tematice (lut, fimo), pictură pe hârtie, grafică, tricotaje şi altele. 
Trebuie ca elevii noştri să înveţe că în această lume în care ne străduim să ne integrăm şi să fim buni cu 
noi şi cu semenii noştri, suntem datori să ne conservăm specificitatea noastră, să ne cunoaştem tradiţiile, 
să le redescoperim, să le păstrăm, dar în acelaşi timp să le facem cunoscute lumii întregi. Am optat pentru 
realizarea acestor activităţi datorită preponderenţei pe care o au reprezentările vizuale în procesul 
învăţării. Dacă la clasă lecţia cu un conţinut teoretic, presupune asimilarea unor cunoştinţe specifice şi 
însuşirea unor priceperi şi deprinderi cu specificul disciplinei predate, activităţile extracurriculare, vin să 
completeze materialul ilustrativ din manuale şi să corecteze printr-o atentă selecţie perceperea eronată a 
reprezentărilor într-o lume care te agresează prin imagine în general şi prin kitch în special. Astfel se 
urmăreşte dezvoltarea simţului estetic al elevilor, şi facilitarea formării abilităţilor şi deprinderilor 
practice, dar şi determinarea acestora în conştientizarea rolului pe care îl are învăţarea în dezvoltarea 
personală. Munca în echipă, solidaritatea dintre elevii care participă la acest proiect, determină 
transpunerea propriei sensibilităţi în minilucrări ce urmăresc să stârnească interesul şi manifestarea unor 
sentimente frumoase şi pure, toate canalizate eficient, ne conving că demersul nostru didactic va fi, dacă 
nu complet, îmbogăţit prin aplicarea acestor metode în activităţile noastre extracurriculare. Studiul 
efectuat prezintă, pe lângă partea teoretică şi o serie de lucrări practice şi tehnicile de realizarea ale 
acestora. Facem precizarea că aceste lucări au fost concomitent realizate în două şcoli clujene, cu 
eşantioane de elevi diferiţi că vârstă şi preocupări. Concluziile la care am ajuns pot fi astfel extrapolate la 
generaţia actuală de elevi, fără prea mari marje de eroare. Art-terapia reprezintă folosirea  terapeutică a 
creaţiei artistice pentru îmbunătăţirea stării emoţionale a persoanelor care au diferite dificultăţi de viaţă 
sau a celor care îşi doresc dezvotarea personală. Atelierele de art-terapie propun un loc de exprimare 
liberă şi creativă a emoţiilor, ideilor, frustrărilor, anxietăţilor în forme şi culori, un suport şi o însoţire în 
evoluţia ficăruia de către un psihoterapeut specializat care asigură un cadru protector,  bazat pe încredere.  
Art-terapia foloseşte tehnici creative precum desenul, pictura, modelajul, teatrul, dansul, muzica sau 
marionetele, pentru a  ajuta fiecare persoană să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile 
acumulate, de tensiuni şi să faciliteze comunicarea şi relaţionarea. In art-terapie nu se formează  artişti, nu 
este nevoie de experienţă, competenţă sau talent, deoarece arta reprezintă doar o metodă prin care ne 
înţelegem mai bine propriile trăiri şi conflicte interioare. Finalitatea artei o reprezintă tabloul, sculptura, 
filmul sau dansul. Finalitatea Art-terapiei o reprezintă dezvoltarea personală, vindecarea emoţională şi 
transformarea individuală. Art terapia poate fi un act curativ atât ăn sens cathartic dar mai ales 
comunicativ. Este un alt mod de abordare a elevilor care nu verbalizează şi nu pot exprima emoţiile prin 
intermediul cuvântului. Din aceasta categorie mai fac parte: copiii mici, persoane cu dizabilităţi mentale 
şi/sau deficit de dezvoltare psihică sau verbală, persoane care au trecut prin traume severe etc. 
Exprimarea artistic-simbolică poate determina inconştientul să de vină conştient, poate aduce la suprafaţă 
imagini care se află în profunzimile inconştientului. Dobândirea unei maturităţi emoţionale în terapie prin 
intermediul artei poate fi la îndemana oricărui elev. Artele vizuale sunt din ce în ce mai prezente în 
procesul terapeutic. În funcţie de tiparul de gândire pe care îl deţine elevul, terapeutul se poate orienta 
folosind tehnici diferite sau materiale diferite. De exemplu, pentru un elev cu un tipar de gândire 
preponderent vizual folosirea desenului sau picturii, a culorilor este un avantaj. Pentru acei elevi care sunt 
auditiv- kinestezici terapia prin mişcare, dans, muzică este mult mai benefică, evident ca adjuvant atunci 
când aceştia îşi verbalizează cu greutate emoţiile. Trebuie însă, făcută o precizare: art-terapia nu înseamnă 
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a aştepta din partea elevului capodopere în materie de artă. Multe dintre lucrări pot avea într-adevăr o 
valoare artistică într-un sens pur academic. Ceea ce este important în art-terapie este recunoaşterea unor 
tipare comportamentale şi de gândire prin exprimarea unor emoţii care transpuse în desen sau în orice alt 
tip de produs a artelor vizuale, producându-se o conştientizare a elevilor în ceea ce priveşte felul în care 
pot aduce schimbări în viaţa lor. Dacă în artă finalitatea o constituie tabloul, sculptura, filmul sau dansul, 
în art-terapie finalitatea o constituie vindecarea emoţională şi transformarea individuală. Nu sunt necesare 
pregătiri prealabile, talentul sau altă competentă în domeniul artei, aceasta fiind doar o metodă prin care 
ne putem înţelege mai bine trăirile şi conflictele interioare. Pentru exprimarea liberă a emoţiilor, 
anxietăţilor, frustrărilor, ideilor, tensiunilor, pentru înţelegerea de sine şi facilitarea comunicării şi 
relaţionării, art-terapia foloseşte tehnici ca: desenul, pictura, imageria activă, jocul de rol, poveştile 
terapeutice, teatrul creativ, dansul, mişcarea, muzica, mânuirea de marionete, modelajul, lucrul cu corpul, 
sculptura, tehnica colajului, basmele, fotografia, etc. Şedinţele de art-terapie se desfăşoară în grup sau 
individual, şi dureaza 60 sau 100 de minute. Art-terapia nu este un test al creativităţii sau al abilităţii de a 
dansa şi desena ci este o metodă de autodescoperire. Ergoterapia reprezintă forma cea mai generală de 
activitate lucrativă cu o sferă mare de cuprindere. În cadrul ei intră o mare gamă de activităţi - de la cele 
mai simple, elementare, de tipul muncilor gospodăreşti, executate în cadrul spitalului de către bolnavi 
împreună cu personalul încadrat în acest scop, până la activităţile profesionale diferenţiate în funcţie de 
profilul acestora (croitorie, lucrul manual, atelier mecanic, tâmplărie, agricultură). Important în acest sens 
este caracterul simbolic al acestor activităţi de exerciţiu pentru refacerea aptitudinilor individuale, 
modificate de boală. În cazul ergoterapiei, se pune accentul pe reeducarea gestualităţii, a îndemânării, 
dezvoltarea expresivităţii, readaptarea subiecţilor la efort şi revenirea lor la o activitate profesională cu 
efect de resocializare. Ele se recapătă într-o manieră simbolică, prin intermediul "obiectelor" produse de 
aceştia şi a efectelor lor asupra celor care le-a produs. Activităţile ergoterapeutice cu ajutorul uneltelor, 
contribuie la progresul capacităţilor de coordonare individuale. Activităţile ergoterapeutice pun accentul 
pe reeducarea gestualităţii, a îndemânării, învăţarea unor deprinderi noi, utile, dezvoltarea expresivităţii, 
readaptarea/adaptarea la efort. Prin aceste două metode am organizat activităţi de creaţie în cadrul 
proiectului educaţional. În cadrul acestui proiect au fost implicaţi 50 elevi, din 2 unităţi şcolare partenere. 
Cele două clase experimentale au fost din nivel gimnazial şi nivel liceal. S-a urmărit modalitatea de 
comunicare, solidaritatea grupelor mixte de lucru şi realizarea unor produse în parteneriat. Rezultatele 
proiectului au fost deosebite, iar elevii au fost impresionaţi de atmosfera de sărbătoare creată, de 
colaborarea realizată şi de produsele create. În urma desfăşurării activităţilor s-a realizat o expoziţie 
tematică de Crăciun, la care au fost invitaţi spre vizitare toţi părinţii şcolii noastre în momentul 
participării lor la serbările şcolare.  
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ROLUL  DRUMEŢIILOR  ŞI  AL  EXCURSIILOR   
IN PROCESUL  EDUCAŢIONAL 

Prof.înv.primar Bărboi Alina 
 Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici" Lozna, judeţul Botoşani 

        „Natura este singura carte în care fiecare filă păstrează câte un adevăr.” 
Goethe 

 Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt :serbările cu tematică diversă, expoziții, vizite la 
zoo, la grădina botanică, la muzee,  concursuri școlare, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a 
spațiului verde şi, nu în ultimul rând .drumeţiile şi excursiile tematice. Pentru o mai bună desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ, elevii au nevoie, pe lângă activităţile zilnice din viaţa de elev, şi de odihnă 
activă, care se poate realiza prin vizite, drumeţii şi excursii, în scop instructiv-educativ la diferite unităţi, 
muzee, monumente istorice şi locuri pitoreşti. Drumeţiile şi excursiile, atât cele ocazionale, dar mai ales 
cele organizate şi conduse de învăţător, au o mare valoare instructivă, dar şi educativă. Ele constituie un 
ajutor preţios în primul rând pentru Geografie, Ştiinţele Naturii, dar şi pentru alte obiecte de învăţământ: 
Limba română, Educaţie plastică, Educaţie muzicală. În plus, drumeţiile şi excursiile sunt un prilej de 
călire fizică, o sursă de sănătate. Mediul înconjurător reprezintă o bogată sursă de informaţii pentru noi 
toti şi, mai ales ,pentru şcolarii mici.Orice ieşire în natură ne va oferi din experienţa sa, va fi o adevărată 
treaptă a cunoaşterii. În natură, mai mult poate decât în cărţi, copiii pot descoperi adevăruri noi pentru ei, 
realităţi necunoscute în întregime. Excursiile şi drumeţiile realizate în orizontul local contribuie efectiv la 
lărgirea posibilităţilor de cunoaştere şi creaţie a elevilor şi fixarea noţiunilor izvorâte din fenomenele 
văzute. În plus, cunoaşterea orizontului local, va sprijini pe elevi în compararea multor date cu altele ce 
vor fi văzute în altă parte a ţării în timpul excursiilor, conducându-i, sub îndrumarea învăţătorului, la 
tragerea unor concluzii. Excursiile, adevărate lecţii vii, au o mare forţă de asimilare, fiind mai atractive 
pentru elevi, trezându-le curiozitatea, pasiunea ştiinţifică, deprinderea cercetării proprii de descoperire a 
unor elemente noi. Excursia apare astfel ca si o formă de activitate practică. Cu ocazia drumeţiilor şi a 
excursiilor se formează şi un comportament ecologic, putând corecta unele greşeli ale elevilor faţă de 
mediul înconjurător. Cadrele didactice care organizează şi conduc activităţi turistice cu elevii trebuie să 
pună pe prim plan, întotdeauna, educarea şcolarilor în sensul practicării unui turism civilizat, care să 
protejeze şi să menţină natura pură. O atenţie deosebită se va acorda în special vizitării parcurilor şi 
rezervaţiilor naturale. Un obiectiv important pe care învăţătorul îl va urmări este evidenţierea şi motivarea 
rolului omului în protecţia mediului înconjurător. Pentru aceasta este necesar să se pornească de la 
calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje bine conservate şi în absenţa poluării factorilor de mediu ( 
apă, aer, sol, vegetaţie, faună ), la care se adaugă obiectivele turistice istorice, tradiţiile şi elementele de 
folclor românesc, care întotdeauna au avut o mare însemnătate şi constituie elemente a căror activitate 
turistică a sporit considerabil în ultimele decenii. Acţiunea de cunoaştere a mediului înconjurător de către 
şcolari trebuie să fie înţeleasă în special de cadrele didactice, ca o importantă activitate instuctiv-educativă 
de educaţie patriotică, morală şi ecologică. Susţinerea abordării interdisciplinare a învăţământului este o 
cale sigură a reuşitei şcolare atât timp cât se bazează pe receptivitate. De aceea, în timpul efectuării 
excursiei, cadrul didactic va dirija observarea în mod sistematic, îndemnându-i pe elevi  să noteze ceea ce 
li se pare deosebit şi interesant. Bogăţiile şi frumuseţile patriei pot provoca în sufletul copiilor o impresie 
deosebită. Valorificarea celor văzute se realizează la Geografie prin caracterizarea formelor de relief 
văzute, a apelor care străbat aceste ţinuturi, a vegetaţiei şi faunei din zonă, a climei şi surselor naturale ale 
solului. La istorie se poate vorbi despre luptele câştigate de domnitorii români şi mănăstirile zidite de către 
aceştia. La Limba şi literatura română, în cadrul orelor de compunere, elevii vor scoate în evidenţă cele 
văzute, folosind un limbaj cât mai expresiv, dobândit în decursul anilor de şcoală anteriori. 
Activităţile turistice sunt apreciate de copii, dar şi de către cadrele didactice, deoarece sunt caracterizate de 
optimism şi umor. Deasemenea, aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la stângerea 
legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, 
comunicativă.  
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Rolul excursiei este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu natura şi cu 
frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o protejează necontenit. Se ştie foarte bine că nu-
ţi poţi iubi patria dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit.   
Acesta poate fi cu adevărat rolul primordial al excursiilor! 
Activitățile extrașcolare îi ajută pe copii să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele 
mai variate situații de viață. 
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Activităţile extrașcolare în învăţământul special 

Prof. psihopedagog Bărcan Lenke – 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu 
activităţi extrașcolare ce au numeroase valenţe formative.  
Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc 
lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag copilul la viaţa 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să 
întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie 
deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. Astfel de activităţi se deosebesc 
de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin 
utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de 
apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi, dintre elevi din şcolile tradiţionale 
şi cei din şcolile speciale. Prin desfăşurarea acestor activităţi, copiii cu dizabilităţi pot învăţa să utilizeze 
bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de 
observaţie, spiritul critic şi autocritic. Poate fi solicitată capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită 
situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea adecvată, de a extrapola consecinţele unei 
anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. 
Serbarea şcolară este o activitate extrașcolare tradiţională, care are mari valenţe educative. Această 
activitate permite exprimarea activă nu numai a elevilor  cu înclinaţii deosebite, ci a tuturor elevilor 
participanţi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Stimularea, 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 copil şi susţinută de suportul afectiv 
contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei iar, cu timpul, sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 
Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru tradiții, pentru frumos, fiind un prilej de 
bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi.  
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Elementul dominant  al 
carnavalului este dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au posibilitatea de a se 
manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în realizarea şi  interpretarea unor monologuri. 
Vizionările și spectacolele  constituie alte forme de activități extrașcolare, prin care copiii noștri fac 
cunoștință cu lumea minunată a artei. Aceastea îi pun pe copii, în majoritatea cazurilor, în rolul de 
spectator, valoarea lor deosebită rezidă în faptul că ele constituie o sursă inepuizabilă de impresii 
puternice, precum și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 
Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru sau, chiar a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursă de informații dar, în același timp, un punct de plecare în organizarea unor acțiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, pictură etc. 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Prin acest 
tip de activităţi am urmărit aplicarea informaţiilor dobândite în procesul instructiv- educativ, 
achiziţionarea de noi informaţii, dezvoltarea spiritului de echipă, competitiv, de fair- play, respectarea 
regulilor impuse de concursuri. 
Activităţile extrașcolare desfășurate împreună cu elevii noștri în cadrul săptămânii ”Școala Altfel” au fost 
apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali, deoarece 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de invăţământ; 
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi 
încredere. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof.înv. primar: Bârda Maria 
Școala Profesională Dumbrăvița 

Județul: Maramureș 

            "Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 
reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 

familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey. 

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” 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 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. 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 se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, etc.   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. 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. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, 
competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  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, toleranţa, comunicarea interculturală etc. 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. 
Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică 
elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei 
au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoastere, 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, 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.. 
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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Bâzdâră Alina Nora 

În primul rând, pentru a putea defini rolul activităților extrașcolare în procesul educațional, ar trebui să 
definim activitățile extrașcolare. 
Activitățile extrașcolare, sunt activități sportive, culturale, artistice și recreative, desfășurate în afara 
orarului școlar, de către cadrele didactice dintr-o anumită unitate de învățământ, de la un nivel de clasă, 
suplimentar față de disciplinele din planurile-cadru de învățământ și din curriculum la decizia școlii. Ele 
se desfășoară în afara programului școlar, dar tot în incinta unității respective. 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. 
 Aceste activități extașcolare sau extracurriculare se propun de către Comisia de Curriculum, din unitatea 
de învățămân,(în baza obțiunii elevilor și ținând cont de resursele existente din școală) astfel  după 
aprobare ele devin oarecum activități obligatorii atât pentru elevi cât și pentru profesori în acel an școlar. 
Nu se pun absențe în catalog,nu se pun note, dar totuși rezultatele evaluărilor la aceste activități se 
consemnează în docu-mentele cadrului didactic care desfășoară activitatea respectivă. Aceste rezultate se 
menționează la nivel de clasă, unitate de învățământ. 
Participarea elevilor la aceste activități este benevolă, în funcție de specificul activității, se poate face și o 
selecție aplicată de către organizatori. Elevii trebuie să respecte, totuși, pe parcursul activităților 
extrașcolare desfășurate un comportament decent și civilizat. 
Chiar dacă pentru anumite activități se pot stabili deferite reguli, elevii sunt obligați să respecte aceste 
reguli , atât pentru propria siguranță cât și a colegilor lor și pentru a putea asigura succesul activității. 
Elevii se recrează în aceste activități, fiind dorite de ei. Făcând ceva cu multă plăcere și rezultatele vor fi 
pe măsură.  
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.  

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 
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SĂ PLANTĂM UN POM! 

Autor: BEJ Daniela Romela 
Școala Gimnazială Iacobini 

Activităţile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului lor liber.  
Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare 
activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi 
adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi 
utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la 
formarea personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă 
spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 
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. 
În asemenea activităţi elevii se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează, obiectivul principal al învăţământului gimnazial fiind pregătirea copilului pentru viaţă. 
O activitate extrașcolară din domeniul ecologizării pe care am considerat-o importantă la început de drum 
împreună cu elevii clasei a V a presupune protejarea mediului înconjurător, plantând un pom cu o 
simbolistică majoră: un măr.  
În toate civilizațiile lumii, arborelui îi sunt atribuite simboluri fundamentale: copacul vieții, pomul 
cunoașterii, copacul axă a lumii, arborele revelator al misterelor vieții, arborele de naștere, arborele vieții, 
copacul de nuntă, arborii-totem, arborele fertilizator, pomul de Crăciun, arborele genealogic, etc. Precum 
alegem să hrănim natura noastră interioară, așa vom sădi „semințele” unui viitor mai bun pentru noi 
înșine și lumea în care trăim, acționând cu iubire, înțelepciune, respect, compasiune, încredere, armonie, 
echilibru, entuziasm, veselie.  
Dintre toate speciile vegetale este evident că mărul, alături de brad, 
apare încărcat cu funcții magice, menite „să rezolve” ori „să ajute” la 
depășirea anumitor stări și, în general, să promoveze binele; prin 
capacitatea sa de regenerare, de reînnoire și de rodire periodică, mărul 
ocupă un important loc în economia sacrului: simbol al nemuririi. Este 
fructul cunoașterii, figurare a cosmosului, simbolizând la români, ca și 
la alte popoare, sănătatea, dragostea și înțelepciunea; despre omul 
robust, se spune că „este roșu în obraji ca mărul”.  
 Scopul principal al acestei activități este urmărirea dezvoltării noastre morale, sociale și cognitive în 
raport cu creșterea și rodirea acestui pom sădit de noi.  
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RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

Inv.Bejan Cristina 

  Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane 
a fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare. 

Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane a fiecărui 
individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației generațiilor ulterioare, realizat în contextul 
existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul 
societății așa cum o cunoaștem. Astfel, educația nu se raportează doar la individ ci la întreaga societate.  
Educația începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. Primul mediu cu 
care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă familia. 
Achizițiile însușite de copil în primii ani de viață în cadrul familiei sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
ulterioară a acestuia. Așa cum afirma A.S. Makarenko, unul dintre teoreticienii cei mai de seamă ai 
pedagogiei rusești, un inovator al timpurilor sale, ce a promovat încă din anii '20 principii democratice în 
teoria și practica educațională, ” Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o 
conduc și răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor.” Modelele de comportament 
oferite de părinți și membrii apropiați din familie, precum și climatul socio-afectiv în care se realizează 
aceste influențe educaționale reprezintă primul model social cu influență hotărâtoare asupra modului de 
comportare și relaționare al copiilor în societate. ”Familia este cea mai elementară formă de organizare. 
Fiind prima comunitate de care se atașează un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să 
trăiască, familia este cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei societăți.” (Charles 
Colson)  

De aceea la intrarea în cadrul primului colectiv al copiilor - grădinița, strategiile educative fac apel la 
spriinul și colaborarea părinților în adaptarea preșcolarilor cu noul mediu social și educațional. Perioada 
preșcolară presupune achiziții psiho-comportamentale fundamentale pentru adaptarea, integrarea și 
dezvoltarea copilului. În grădiniță se pun bazele parteneriatelor educaționale realizate în sprijinul 
dezvoltării societății prin prisma educației. Importanța participării familiei în educație ca partener activ 
este subliniată de necesitatea implicării părinților în diverse activități alături de cadrele didactice, pe lângă 
obișnuitele ore de consiliere. Vizând dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor și pregătirea 
acestora pentru viață, activitățile desfășurate în grădiniță pun accent pe socializare, integrare dar și 
pregătirea pentru școală – cel de-al doilea mediu educațional al copilului, dar cu un sistem de reguli mai 
strict definite, programe mai încărcate și implicit o încărcătură afectivă și cognitivă mai mare. 
Parteneriatul educațional grădiniță-școală-familie este determinant atât pentru copil în mod individual cât 
și pentru dezvoltarea socială și culturală a comunității locale din care acesta face parte. Ideea de a folosi 
școala în folosul comunității locale își are originile din America anilor '90 când s-a concretizat convigerea 
că școlile pot fi folositoare comunităților prin furnizarea diverselor servicii după orele de curs (activități 
culturale, sportive, recreative, artistice, ș.a.). În context actual parteneriatul școală-comunitate reprezintă o 
modalitate pentru atragerea fondurilor și resurselor către școală, pentru gestionarea eficientă a resurselor 
locale investite precum și pentru valorificarea resurselor școlii în beneficiul comunității.  
Atât școala cât și grădinița sunt instituții puternic ancorate în comunitate, care prin statutul pe care îl au, 
prin cadrul legislativ, activitățile desfășurate și multitudinea resurselor implicate, în special cele umane 
pot deveni promotori ai parteneriatului comunitar. Familia intervine în acest parteneriat grădiniță-școală-
comunitate ca fiind factor cheie, importanță rezultată în urma rolului ca și factor de educație informală dar 
și a drepturilor și obigațiilor care îi revin în sistemul formal de educație.  Faptul că micul preşcolar intră 
în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi 
factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 
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Cei trei termeni:grădinița, familie, societate defalcaţi ar arăta aşa: 

Grădiniţa  este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orăşean. Aici fiind 
foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de 
congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici copilul dispune 
de o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar bun.Totuşi şi la sat, 
acolo unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este foarte importantă. 
Grădiniţa răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se află, de 
aceea poate că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. “Acasă” la grădiniţă!  

Şcoala  este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, formează 
competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din 
mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

    Familia  
          În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate 
specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Familia însăşi 
există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceştia, integrează 
schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este 
reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea nevoilor lui, 
dar şi de oamenii importanţipentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are tabieturile sale. 
Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi 
retragere, locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim pe care 
copilul nu-l împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra devenirii lui: 
părinţii, fraţii şi bunicii.  

Societatea  
          Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de 
siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi 
au detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine 
mai realistă (care nu este prea încărcatăde afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să legestioneze. 
Tot prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de 
apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  
          Parteneriatul  grădiniţă – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 
asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. 
Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din 
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele 
lor, făcându-i mai buni.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof.înv.preșc.Belbe Maria, G.P.P.nr.7 Satu Mare 
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 adapteze.” 

              (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar 
succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 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 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, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 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. 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. Cea mai îndrăgită activitate extraşcolară 
pentru copii este  excursia şcolară. Aceasta reuşeşte cel mai bine să trezească şi să dezvolte interesul 
copiilor, îmbogăţindu-le orizontul cunoaşterii. Este o modalitate de învăţare cu caracter atractiv şi 
mobilizator care oferă copiilor ocazia de a efectua observaţii corecte asupra obiectelor şi fenomenelor aşa 
cum se  prezintă ele în stare natural. Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport 
cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să 
cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi 
factorii de mediu. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura 
si respectul pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia 
întipărindu-şi în memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie 
pentru tot restul vieţii. Excursia are menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi 
ceea ce copiii au acumulat la grădiniță, în cadrul lecţiilor .În fiecare an organizez excursii cu preșcolarii și 
părinții acestora, acestea diversificându-se de la an la an în funcţie de cunoştinţele dobândite de copii în 
timpul anului şcolar. Pentru reuşita unei excursii aceasta trebuie pregătită şi planificată din timp, copiii 
fiind anunţaţi în legătură cu data desfăşurării, itinerariul şi tematica acesteia.În ziua dinaintea plecării se 
anunţă ora şi locul de întălnire, se stabilesc normele de conduită ce vor fi respectate pe tot parcursul 
excursiei, se întocmeşte un proces verbal de luare la cunoştinţă a celor stabilite care va fi semnat de toţi 
participanţii. De asemenea, se stabilesc grupe de cercetători, fiecărei grupe revenindu-i căte o sarcină de 
urmărit pe tot parcursul excursiei. Aceste grupe se stabilesc în funcţie de aptitudinile copiilor. 
Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PRCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor învățământ preșcolar: Beldiman Cristina Mihaela 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare demersului didactic prevăzut în Curriculum 
naţional. Acestea se desfăşoară în instituţii de învăţământ sau în afara lor, făcând parte din activităţile 
nonformale, deoarece vin în completarea educaţiei formale. 
Activităţile extracurriculare sunt "totalitatea activităţilor educative planificate, organizate şi desfăşurate în 
instituţiile de învăţământ sau în alte spaţii, în colaborare cu diverse organizaţii, având 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." (Ţâru, C., 2003, 1) 
Activităţile extracurriculare sunt activităţi desfăşurate în vederea dezvoltării anumitor abilităţi, 
competenţe, prin folosirea unor strategii moderne, mai puţin rigide, care stârnesc creativitatea şi interesul 
copiilor pentru un anumit domeniu de activitate. Aceste activităţi contribuie la dezvoltarea socială şi 
personală a individului, prin activităţi în echipă. 
Caracteristici ale activităţilor extracurriculare (conform Ţâru, C., 2003, 5-6): 

 "caracter global deoarece reunesc activităţile extracurriculare organizate atât în incinta
instituţiilor cât şi în afara acestora; 
 Rol complementar rolului şcolii (...), care se reflectă şi în faptul că ele sunt corelate cu
curricula naţională (...); 
 Caracter prospectiv, ce vizează educarea elevilor în concordanţă cu nevoile sociale, (...);
 Caracter social deoarece dezvoltă potenţialul social al tinerilor şi se desfăşoară de multe ori
în colaborare cu instituţiile comunităţii locale; 
 Caracter dinamic fiindcă activităţile extracurriculare se modelează în funcţie de dinamica
socială care influenţează şi forma de implementare a lor; 
 Caracter facultativ (opţional) deoarece elevii nu sunt constrânşi să participe, implicarea şi
participarea rămân la libera lor alegere; 
 Caracter pluri şi interdisciplinar pentru că în realizarea lor nu se urmăreşte abordarea din
perspectiva unei singure discipline; 
 Caracter holistic deoarece includ parteneriate şcoală-famile-comunitate; şcoală-biserică;
 Caracter teleologic fiindcă vizează permanent atingerea unor finalităţi propuse;
 Caracter democratic având în vedere că sunt organizate pe baza principiilor democraţiei,
dar se urmăreşte şi formarea unor comportamente de tip democratic." 

În învăţământul românesc, activităţile extracurriculare vin în completarea educaţiei copiilor şi tinerilor, pe 
de o parte pentru a desăvârşi munca dascălilor, iar pe de altă parte pentru ca elevii să se desăvârşească 
emoţional şi comportamental în diverse domenii de studiu. 
Obiective specifice activităţilor extracurriculare: 

 Asigurarea unui climat propice dezvoltării abilităţilor de relaţionare, de comunicare şi de
muncă în echipă a elevilor; 
 Dezvoltarea aptitudinilor motivaţionale, ale creativităţii, ale simţului estetic şi creativ,
recunoaşterea şi respectarea valorilor moral-civice; 
 Colaborarea cu alte cadre didactice pentru organizarea activităţilor inter sau
pluridisciplinare; 
 Dezvoltarea capacităţilor de experimentare a altor forme de învăţare care nu se suprapun
modelului tradiţional; 
 Asigurarea unor alternative de a petrece timpul liber;
 Experimentarea unor situaţii din viaţa reală şi valorificarea lor;
 Dezvoltarea unor atitudini umaniste, tolerante, pozitive;
 Implementarea unor proiecte în colaborare cu alte şcoli din Europa şi astfel, dezvoltarea
unei dimensiuni europene. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PRCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Iuliana Beldiman 
Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” 

Bolintin-Vale, Giurgiu 

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 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. 

   Parteneriatul activ şi real şcoală-elev a depăşit de mult faza descriptivă, el impunându-se ca o 
necesitate stringentă şi obiectivă. Valorificarea potenţialului formator al familiei şi şcolii în formarea 
tinerei generaţii, angajarea efectivă a elevilor în cât mai multe proiecte educative, precum şi deschiderea 
spaţiului educaţional în dialog cu alte instituţii abilitate şi responsabile de nivelul de cultură a populaţiei 
şcolare se constituie în tot atâtea obiective explicite ale demersului nostru.      Manifestarea elevilor ca 
subiect activ în propria formare şi partener real în procesul educativ sporeşte rolul şi importanţa 
activităţilor educative nonformale.Pentru a sublinia importanta acestora, prezint un proiect educativ care 
se desfășoară în unitatea noastră școlara de 8 ani. 

            La Liceul Tehnologic Dimitrie. Bolintineanu, acțiunile caritabile, în special donațiile în bani 
pentru persoanele cu nevoi medicale sau sociale speciale,și participarea elevilor și a cadrelor didactice ca 
voluntari la activități,  nu constituie o  noutate sau un fenomen izolat.În fiecare an, elevii și profesorii 
liceului au fost receptivi la apelurile diverselor asociații umanitare, ale părinților elevilor defavorizați, ale 
foștilor absolvenți cu nevoi medicale deosebite. Încurajați de implicarea liceului în astfel de activități, ne-
am propus să dăm o altă amploare acestui fenomen, sincronizând acțiunile, proiectându-le, organizându-le 
astfel încât să implicăm elevii, părinții, profesorii și comunitatea locală. 
           Am plecat de la premisa că putem organiza un lucru util, dar și plăcut, încurajând și îndrumând 
elevii pentru organizarea și participarea la activități extrașcolare, spectacole caritabile,târguri. Încasările și 
donațiile sunt direcționate spre elevii defavorizați. 
           Calitatea activităţilor derulate în diferite proiecte educaţionale, disponibilitatea unității noastre 
școlare pentru organizarea de activităţi educative  şi a instituţiilor partenere, în speță ”Asociația Crestină 
Sf.Stelian ocrotitorul copiilor”, Protoieria Bolintin-Vale , sunt doar câteva din punctele tari care 
recomandă liceul nostru ca iniţiator al acestui proiect. 

Scopul proiectului este educarea populaţiei şcolare şi a adulţilor pentru cunoasterea și 
sensibilizarea acestora față de problematica copiilor cu dizabilități, a persoanelor defavorizate, precum și 
posibilitatea de a-i implica în acțiuni de voluntariat. 

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 
 Evaluare internă a proiectului - Aplicarea chestionarelor de evaluare 
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- Valorificarea concluziilor chestionarelor prin includerea de acţiuni specifice în programele activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare din liceu ,precum şi pentru orientarea activităţilor din proiect 
- Sondarea gradului de atractivitate şi interes a proiectului  
- Raport de la fiecare activitate. 
 Evaluare externă a proiectului : 
- Interesul altor unităţi şcolare faţă de proiect prin: 
- accesări ale site-ului liceului/paginii de Facebook  

 Activitățile educative care au fost  derulate în cadrul proiectului educațional sunt:” Din inimă 
pentru inimă” și „Crăciun din inimă de copil”-spectacole cultural-artistice la care, în urma vânzării 
biletelor, fondurile au fost donate ”Asociației Crestine Sf.Stelian ocrotitorul copiilor” ; „O șansă la 
educație”- Seminar interactiv privind problematica copiilor cu dizabilități, urmărindu-se sensibilizarea 
elevilor, părinților și a comunității locale, „Ziua Internațională a conștientizării autismului”; “ 1 Iunie-
Ziua Copilului”, “Săptămâna legumelor și a fructelor”, etc. 

Anual, la activitățile din cadrul proiectului educațional “Din inimă pentru inimă” participă peste 
600 de elevi din unitatea noastră școlară și aproximativ 30 de cadre didactice, precum și parteneri din 
comunitatea locală, ceea ce înseamna că obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse în totalitate. 
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Rolul activităților extracurriculare în formarea tinerilor 

Prof.  Belei Elena Camelia 
Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana 

Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de 
învățământ iar acest tip de educație nu vine să schimbe un sistem de valori, ci să îl completeze, făcând ca 
educația să fie pentru elevi mai atractivă și mai eficientă. 

Educația extracurriculară reprezintă modalitatea neinstuționalizată de realizare a educației, realizându-
se în afara procesului de învățământ, având un rol bine stabilit în formarea personalității copiilor și 
tinerilor. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Un impact pozitiv al activităților extracurriculare îl are formarea și dezvoltarea 
personalității elevilor, inițierea, proiectarea și implementarea de programe și proiecte prin atragerea de 
fonduri extrabugetare. 

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 lor. 
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare se desfășoră pe domenii grupate astfel: cultural, artistic, civic, tethnic, 
științific, sportiv etc. iar beneficiile și competențele unor astfel de actvități ar fi următoarele: dezvoltarea 
unei atitudini proactive, integrarea elevilor într-un colectiv, creșterea stimei de sine, dezvoltarea 
capacităților de comunicare, stimularea interesului pentru cunoaștere în general, descoperirea și 
dezvoltarea talentelor elevilor, promovarea unei atitudini deschise, tolerante, dobândirea abilităților 
practice în situații concrete, capacitatea de a se adapta unor situații noi, dezvoltarea abilităților de 
informare/cercetare. 

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 mărească potenţialul intelectual. Spre 
exemplu, educația extracurriculară pentru cetățenie activă s-a remarcat ca un proces integrat ce are în 
vedere achiziţia de cunoştinţe, capacităţi, valori şi atitudini care îi transformă pe elevi în cetățeni activi în 
comunitatea din care fac parte și crește gradul de participare la sistemul formal de educație.  

În cadrul acestor activități sunt definite concepte și intervenții în comunități care promovează 
învățarea pe tot parcursul vieții, menită să asigure o mai bună adaptare și integrare a tinerilor și adulților 
atât pe piața muncii cât și în contextul socio-economic în general. 

Totodată particularităţile specifice ale educației extracurriculare pentru cetățenie activă facilitează 
implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci 
participant activ. 

Cele mai recomandate activități extrașcolare ar fi: activitățile sportive, pentru că ajută la îmbunătățirea 
puterii de concentrare, menține sănătatea și formează spiriul competitiv; excursiile, pentru că ajută elevii 
să formeze legături între informațiile teoretice dobândite, dezvoltându-le respectul pentru frumos și 
natură; vizitarea unor galerii de artă pentru că stârnește emoții și le îmbogățește cultura generală; 
învățarea unor limbi străine pentru că este o modalitate extraordinară de a contribui la un viitor de succes. 
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Așadar, activitățile extrașcolare oferă capacitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltând 
capitalul social al elevilor, îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși, contribuind și la obținerea unor rezultate 
școlare mai bune. 

Surse bibliografice: 
1. http://www.energetictgjiu.ro/educatia-extracurriculara-raspunsul-de-azi-la-cererea-de-

maine/; 
2. https://www.examenultau.ro/blog/activitati-extracurriculare/;
3. Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de

învățământ, în Învățământul primar, nr. 1/2000, Ed. Discipol, București. 
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Magia primăverii - vers, sunet și culoare 

Bendrea Ana 

Trăind într-o lume în care tehnologia este mult dezvoltată, unii copii, parcă, nu mai au copilărie, 
trăiesc în spații limitate, în fața calculatorului, uitând valorile care sunt esențiale pentru vârsta lor. Ei nu 
știu să stabilească relații de prietenie, nu apreciază o scurtă plimbare cu bicicleta sau o drumeție în natură. 
Mulți trăiesc într-o lume virtuală care nu reușește să atingă nicio coardă a sufletului lor. Datoria noastră,a 
cadrelor didactice, este să le arătăm că există și alte moduri de a trăi copilăria, să îi sensibilizăm pentru a 
lega prietenii, pentru a le arăta preocupările semenilor lor. 

Activitățile extrașcolare au un rol important în realizarea acestui obiectiv. Ele contribuie la 
dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor acestora de la 
cea mai fragedă vârstă, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Interesul și talentul învățătorului de a atrage micii școlari în asemenea activități este foarte important 
pentru că, acestea au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învățământ și să sporească 
zestrea de cunoștințe și abilități ale copilului în vederea reușitei integrării sociale. 

Activitățile extrașcolare 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. 

Ele prezintă unele particularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor cum ar fi: 
conținutul, durata, metodele folosite, formele de organizare. Având un caracter atractiv, elevii participă, 
într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire la astfel de activități. 

În continuare o să prezint câteva activități extrașcolare pe care le putem desfășura în preajma 
Sărbătorilor de Paște, atunci când vine și Iepurașul pentru copii: 

           „Iepurașul și ouăle vopsite" – atelier de creație  
           „Paștele în casele noastre” – activitate religioasă  
           „Lada de zestre a bunicii – datini și obiceiuri pascale” – activitate culturală  
           „Tradiția Iepurașul de Paște” - lectură  
           „Iepuraș drăgălaș” – jocuri muzicale 
           „Vine Iepurașul, să-l întâmpinăm” – serbare  

Am sa vorbesc puțin despre una dintre activitățile enumerate mai sus și anume „serbarea școlară”, 
care reprezintă o modalitate eficientă de exprimare a capacităților de vorbire și înclinațiilor artistice ale 
elevilor. 

Contribuția copilului la pregătirea și organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în 
sine, ci prin prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: distracție, înălțare sufletească, plăcere estetică, 
satisfacție. Este minunat să vedem bucuria de pe fețele copiilor atunci când sunt aplaudați, felicitați și 
apreciați pentru rolul pe care îl interpretează. 

 Această activitate cuprinde mai multe momente:  
- comunicarea, din timp, a datei
- comunicarea temei și distribuirea rolurilor
- perioada de pregătire a serbării în care se vede dorința de succes care sfidează colectivul, face ca 
elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească              
- desfășurarea programului, în care fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit pentru a se simți 
parte integrantă a colectivului, să fie conștient că și de participarea lui depinde reușita serbării. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea 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. 

 Întregul lanț de activități desfășurate în școală și in afara ei, sub atenta și priceputa îndrumare a 
dascălului, aduc o importantă contribuție în formarea și educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora. 
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VALOAREA INSTRUCTIV- EDUCATIVĂ A EXCURSIILOR,  
PLIMBĂRILOR ŞI VIZITELOR  

REALIZATE ÎN PERIOADA ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE 

BENEA LIGIA-RODICA 
G. P. P. „TOLDI”-SALONTA 

BIHOR, ROMÂNIA 

Copiii de vârstă preşcolară percep natura înconjurătoare, capătă cunoştinţe, îşi însuşesc o anumită 
atitudine faţă de diferite fenomene ale naturii. Natura îi atrage prin frumuseţea, varietatea ei precum şi 
prin multitudinea culorilor, formelor, mirosurilor şi sunetelor. Unul dintre mijloacele intuitive prin care 
copiii pot cunoaşte lumea înconjurătoare este şi excursia, pe care dicţionarul limbii române o denumeşte 
ca „o plimbare sau o călătorie în grup, făcută pe jos sau cu un mijloc de transport, în scop educativ sau 
distractiv.” De aceea, am folosit plimbările, vizitele şi excursiile în perioada jocurilor şi activităţiilor 
recreative(ALA2), pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie mijloc de recreare, de 
destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe şi de reactualizare a celor vechi. În acelaşi timp fac 
legătura directă cu natura şi cu societatea, cu rezultatele muncii omului, etc. 

În cadrul acestora, copiii au cunoscut în procesul muncii oamenii cu creaţiile lor, animalele în mediul 
lor natural de viaţă, păsări, insecte, flori, fructe, legume etc. 

Astfel, dacă copiii întreabă: „Cum se numeşte cutare plantă?!”, fireşte că trebuie să le răspundem 
direct. Însă dacă întreabă „ cu ce se hrăneşte gândacul pe care l-am găsit?”, trebuie să le propunem să 
adune crenguţe de la copaci de diferite specii şi să observe ce frunze va  mânca gândacul. Această metodă 
îi va sili pe copii să observe, să gândească, îi va  deprinde să fie independenţi.     

Copiii percep lumea înconjurătoare în totalitatea ei, în mod direct, dar nu pot căpăta reprezentări 
sistematice şi corecte despre ea, decât cu ajutorul cuvântului adulţilor, care dirijează întreaga activitate de 
cunoaştere, îi orientează spre esenţial conform scopului propus. 

Însuşindu-şi cunoştinţele, copiii depun efort intelectual, aceasta ajutându-i să-şi formeze deprinderi 
elementarede muncă intelectuală în contact cu obiecte şi fenomene din mediul înconjurător, învaţă 
denumirea lor, pe parcurs încep să le plaseze în lumea din care acestea fac parte, ajungând la concluzii, la 
generalizări, la abstractizări, la formarea unor noţiuni clare şi precise. Cunoaşterea îşi urmează drumul ei, 
de la contemplarea vie la abstract şi înapoi la practică.   

Nu este suficient să-l familiarizăm pe copil cu natura, numai din cărţi şi imagini, deoarece nici cele 
mai captivante poveşti, nici cele mai minunate ilustrate nu pot înlocui natura vie. Excursiile, plimbările şi 
vizitele prilejuiesc contemplarea vie a  fenomenelor în mediul lor naturalasigurând o precizie a 
cunoştinţelor însuşite. Prezentând copiilor obiecte şi fenomene din natură, reprezentârile lor devin clare, 
corespunzătoare realităţii. Atunci când copiii observă ceva într-un tablou, reprezentările lor sunt doar 
aproximative. De exemplu imaginea unui mijloc de transport cunoscut, trenul, îi dă copilului o idee cu 
totul generală. Observându-l direct în gară, copilul îşi va însuşi cunoştinţe corecte despre el: aspectul ei 
caracteristic, mărimea vagoanelor, forma lor, locomotiva, sunetele pe care le produc, viteza cu care 
merge, mişcarea roţilor, etc.       

Sunt prevăzute în curriculum multe teme legate de munca oamenilor pe câmp, în livadă, în grădină. 
Copiii de la oraş nu le pot percepe decât cu ajutorul tablourilor, dar, o excursie, o plimbare, o vizită în 
prealabil având ca obiectiv munca pe câmp sau în grădină oferă posibilitatea ca, prin contactul direct cu 
realitatea, copiii să cunoască munca cu diferitele ei aspecte, uneltele folosite, materialele din care sunt 
confecţionate, forma lor. Copiii observă în mod direct munca oamenilor cu unelte manuale sau 
mecanizate, cum se munceşte cu ele, ce înseamnă a ara, a săpa, a grebla, a semăna cum este un câmp, un 
lan, o grădină, o brazdă, un strat sau o vie. 

Un alt exemplu. Avem observări la care trebuie să vorbim copiilor despre păsări, animale domestice 
sau sălbatice Chiar dacă le prezentăm planşe, tablouri sau mulaje foarte bine realizate după care se face 
observarea, totuşi, foarte greu îşi fac o idee de modul cum ciugulesc păsările, cum întind aripile, cum 
înnoată raţele sau cum paşte vaca, cum suge viţelul, cum arată un grajd sau un coteţ. Vizita la o fermă 
zootehnică sau chiar într-o gospodărie ţărănească, care deţine animale, oferă copiilor prilejul să cunoască 
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animalele în mărimea lor naturală, în mediul obişnuit de trai, modul de îngrijire al acestor animale, hrana 
lor. Au posibilitatea să facă comparaţii între ele. Vizitând ferma de păsări (sau gospodăria care le deţine) 
copiii îşi dau seama de aspectele caracteristice fiecărui păsări, numai vorbind de îmbogăţirea 
vocabularului. Acelaşi lucru se poate spune  şi despre vizitele la diferite ateliere, instituţii, fabrici. 

Toate acestea sunt ocazii minunate de a dezvolta la copii spiritul de observaţie, capacitatea de a 
cerceta, de a înregistra cu uşurinţă cele observate, de a le reproduce ori de câte ori este nevoie şi de a le 
păstra neşterse în memorie timp îndelungat. Ei fac mai bine legătura între aspectele naturale şi acţiunile 
din poveşti, povestiri, poezii şi cântece, dând o înţelegere mai deplină conţinutului. 

Excursia, plimbarea şi vizita îşi aduc din plin contribuţia la formarea trăsăturilor morale ale copiilor, 
acestea ocupând un loc important în procesul de formare a personalităţii lor. Copiii se obişnuiesc cu unele 
reguli de comportare în colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine conştientă faţă de cerinţele 
educatoarei, faţă de colectivul de copii, li se dezvoltă spiritul de organizare şi de ordine faţă de tot ceea 
ce-i înconjoară. Am câutat ca de fiecare dată copiii să ia legătura directă cu unele aspecte din procesul 
muncii, pentru a-i face să înţeleagă importanţa muncii în dezvoltarea societăţii. 

Am obişnuit copiii în excursii, plimbări şi vizite să deosebească ceea ce este bine de ceea ce este rău, 
ceea ce este permis de ceea ce este interzis. Excursiile, plimbările, vizitele sunt un prilej deosebit  pentru 
educarea convingerilor şi sentimentelor morale, a dragostei pentru frumuseţile ţării, ale bogăţiilor ei, şi de 
ce nu, a dragostei pentru patrie. 

Aşadar, vedem că într-adevăr contactul nemijlocit cu tot ceea ce-i înconjoară pe copii-natura vie, viaţa 
socială-  contribuie la dezvoltarea lor multilaterală, îi ajută la formarea intelectuală, le formează frumoase 
calităţi morale: patriotism, dragostea faţă de muncă, grija şi respectul faţă de bogăţiile ţării, le dezvoltă 
simţul estetic şi le întăreşte sănătatea. Într-un cuvânt, plimbările, vizitele, excursiile fac parte din 
multiplele mijloace care asigură dezvoltarea personalităţii copiilor.     

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru învăţământ preşcolar. Prezentare şi explicaţii, Ed. D.P.H., Bucureşti, 2009
2. Preda Viorica,Programe şi activităţi în învăţământul preşcolar şi primar,  Ed. D.P.H.,  Bucureşti,

2009 
3. Ghe. Tomșa,N. Oprescu,Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare,  Ed. V&I Integral,

Bucureşti, 2007
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Învăţător Benghea Patricia 
Şc. Gimnazială Nr. 1, Sat Valeni, judetul Vaslui 

 “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. 

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. 

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 
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dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

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. 

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 feedback pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Beraru Mihaela 
Liceul cu Program Sportiv Bistrița 

Geografia este o știință cu o mare aplicabilitate în viața de zi cu zi. Acest lucru face posibilă 
implicarea  cu succes a elevilor din școala noastă (LPS Bistrița) în proiecte de educație ecologică ce le 
oferă acestora situații autentice, din viața reală de zi cu zi. Astfel, noi dascălii, prin educația tinerei 
generații de la vârstă fragedă, suntem singurii care putem responsabiliza viitorii cetățeni cu privire la 
ocrotirea mediului, după cum și Nelson Mandela spunea: Educația este singura armă pe care o poți folosi 
pentru a schimba lumea.  Astfel, se încearcă a se scoate în evidență faptul că prin INFORMARE, 
CONȘTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE, IMPLICARE și ACTIONARE-PARTICIPARE vom 
putea forma în rândul tinerei generații o atitudine de respect față de mediul înconjurător. Astfel, prin 
implicare lor în proiectele de mediu organizate și derulate la nivelul școlii ( Haideți să salvăm  natura!, 
Ecophilia, Centenar aniversat într-un mediu mai curat, Dezvoltarea durabilă- Abordare interdisciplinară 
prin proiectele Erasmus+), workshop-urile organizate împreună cu elevii pe teme de mediu, aceștia au 
fost  capabili : 

 Să ocrotească pădurea și spațiile verzi existente în jurul lor
 Să planteze copaci în acțiunile de împădurire organizate de primărie, organizația Tășuleasa

Social  
 Să colecteze selectiv deșeurile - Ecotic, Rorec
 Să recicleze  materiale refolosibile
 Să depoziteze deșeurile în locuri special amenajate
 Să participe la acțiuni de ecologizare, monitorizare a calității apei
 Să păstreze curățenia solului, apelor,aerului
 Să realizeze lucruri utile din materiale reciclate( decorațiuni și felicitări de Crăciun, Paști,

genți, mărțișoare,etc.)  
 Să învețe să economisească energie- Earth Hour,
 Să învețe să utilizeze în mod rațional apa și celelalte resure ale planetei
 Să trăiască în consens cu natura

Elevii trebuie conștientizați că avem  o planetă, a cărei resurse trebuie gestionate  astfel încât 
generaţiile viitoare să poată trăi cel puţin la fel de bine ca noi, că trebuie să  acționăm  unitar   și toată 
viața în scopul protejării acesteia , în scopul dezvoltării durabile. Pământul aparține fiecărei generații pe 
durata existenței sale care i se cuvine pe deplin și în întregime; nici o generație nu poate face datorii mai 
mari decât pot fi plătite pe durata propriei existențe (Thomas Jefferson, 1789) 

În acest sens, un rol hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activități pe teme de mediu care 
trebuie să se manifeste permanent, nu doar la anumite evenimente(Ziua apei, Ziua pământului, Ziua 
mediului,etc), iar elevii trebuie învățați să gândească global, să acționeze local. Asfel ei vor fi învățați să-
și examineze propriul comportament și să înțeleagă cum acțiunile individuale  ale fiecăruia pot duce sau 
pot ajuta la prevenirea sau rezolvarea problemelor locale de mediu,  influențând astfel  problemele 
globale. 

Astfel trebuie să existe o întrepătrundere între activitățile teoreticeși cele practice, care să se susțină 
reciproc pentru a putea progresa rapid în înțelegerea naturii și în regândirea abordării noastre față de 
mediul înconjurător. 

443



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Berbec- Mica Ionela- Georgeta 
Școala Gimnazială 156, București 

Având în vedere cerințele societății contemporane, este necesar ca în procesul instructiv-educativ 
cadrul didactic să reușească prin abilitatea și ingeniozitatea pe care le deține să împletească armonios 
activităţile şcolare (desfășurate într-un cadru formal) cu cele extracurriculare datorită faptului că acestea 
din urmă își pun amprenta în sens pozitiv asupra formării individului prin prisma valenţelor lor formative, 
contribuind la manifestarea creativităţii elevilor, a spiritului lor artistic, a talentului, la interacțiunea într-
un mod adecvat cu ceilalți, ceea ce îi pregătește pentru viață și pentru lumea în care trăiesc. 

Astfel de activităţi extracurriculare  ar trebui să vină în completarea și în sprijinul celor de învăţare din 
timpul cursurilor și să vizeze aprofundarea informaţiilor, a noțiunilor predate, cultivarea gustului pentru 
diferite ramuri ale ştiinţei sau ale artei, în așa fel încât să fie capabile să atragă elevul la viaţa socială și să 
îi deschidă mintea și porțile cunoașterii, să-l determine să își poată valorifica timpul liber într-un mod 
plăcut şi util.  

Pe lângă aspectele menționate mai sus, este foarte important să se sublinieze că, atunci când elevii se 
implică în asemenea activități, își formează competențe vaste precum: manevrarea și jonglarea într-un 
mod tenace cu diverse surse informaționale, autodisciplina, fiindcă învață să învețe, ceea ce reprezintă 
factori esențiali în formarea lor ca oameni. 

Astfel, excursiile, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit 
învățăceilor (și nu numai!) șansa de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  de a putea 
aprecia și admira operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, toate 
venind în eficientizarea procesului de formare a reprezentărilor despre acestea. 

Totodată, alte puncte forte ale activităților extrașcolare sunt acelea că toate se derulează într-un mediu 
degajat, destins, lipsit de rigori și de constrângeri, oferind elevilor prilejul să fie ei înșiși, să se descopere, 
să reacționeze firesc, natural, să descopere plăcerea de a se exprima liber, de a se pune în valoare, de a li 
se recunoaşte aptitudinile, de a-și observa și analiza defectele spre a le corecta.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare asigură, în mod clar, succesul în întreprinderea 
cadrului didactic de a modela sufletele și personalitatea elevilor săi. 
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Metodele  de învățământ între tradițional și modern 

Rodica Berbec,  
Școala Gimnazială Cornești, Dâmbovița 

Cuvântul metodă provine din grecescul ,,methodos(odos=cale, drum, metha=spre,către) ceea ce se 
traduce prin drum de urmat în vederea atigerii unui scop, a unor obiective instructiv-educative stabilite de 
profesor. 

Metoda poate desemna și o cale pe care profesorul o folosește pentru a ajuta elevii să descopere noi 
cunoștințe. Dacă în trecut metoda era o cale eficientă de organizare și dirijare a învățării, astăzi termenul 
,,metodă” este atribuit diverselor forme de organizare a activității instructiv-educative. Însușirea unor 
cunoștințe poate deveni mai dificilă sau mai ușoară în funcție de metodele folosite. 

În didactica modernă, metoda este un mod de  a  proceda  care aduce elevul într-o situație de învățare 
mai mult sau mai puțin dirijată, de cercetare științifică, de descoperire a adevărului. 

Metoda poate fi definită și ca un ansamblu de procedee.Valoarea metdodelor didactice este dată de 
calitatea și eficiența procedeelor utilizate. 

Relația dintre metodă și procedeu are un caracter reversibil și dinamic, astfel metoda poate deveni 
procedeu în cadrul altei metode, procedeul poate deveni metodă la un moment dat. De exemplu 
prezentarea unei imagini  poate deveni procedeu în cadrul metodei povestirii, explicației, descrierii, 
conversației euristice. Explicația poate deveni procedeu în demonstrația unui fenomen. 

Funcțiile cu caracter general ale metodelor didactice: 
 Funcția cognitvă: de organizare și dirijare a cunoșterii, de dobândire de noi cunoștințe
 Funcția motivațională: de stimulare a interesului, curiozității, dorinței de cunoaștere și de a

acționa a elevului 
 Funcția  normativă: dirijează și corectează procesul de instruire, arată ,,cum” să procedeze

profesorul pentru a obține cele mai bune rezultate  
 Funcția instrumentală(operațională): metoda este un intermediar între elev și materialul de

predat 
 Funcția formativ-educativă: metoda este un  instrument de exersare și dezvoltare a

proceselor psihice și motorii concomitent cu însușirea cunoștințelor, formarea deprinderilor, 
dezvoltarea opiniilor, aptitudinilor, calităților morale, convingerilor, sentimentelor. 
Metdodele de învățământ ajută la atingerea a trei scopuri fundamentale: de cunoaștere, de 

instruire, de formare și perfecționare a trăsăturilor de personalitate ale elevilor. 
Metodele tradiționale pun accentul pe activitatea profesorului, pe comunicarea unidirecțională, pe 

transmiterea de cunoștințe,  pasivitatea elevilor, pe evaluare echivalentă cu reproducerea noțiunilor, pe 
autoritatea cadrului didactic. 

Astăzi învățământul modern  este centrat pe elev, pe comunicarea multidirecțională, pe inițiativă, 
creativitate, pe dezvoltarea gândirii, pe formarea de aptitudini,  deprinderi, pe evaluarea formativă, pe 
parteneriatul cadru didactic-elev. 

Calitatea actului educațional depinde de strategia didactică aleasă. 

Bibliografie: 
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Viorel Lazăr, Daniela Căprărin, Editura Arves ,,Metode didactice utilizate în predarea biologiei” 
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Rolul activităților extracurriculare 

Prof. Berbecel Viorel, Școala Gimnazială Nr. 16 ”Take Ionescu” Timișoara 
Prof. Petrișor Cosmina Maria, Școala Gimnazială Nr. 16 ”Take Ionescu” Timișoara 

”Nu putem educa un copil cu desăvărșire , căci educația se poate termina numai o dată cu viața și nici 
atunci nu va fi desăvărșită” ( Bernard Shaw) 

 Dacă elevii stau în școală ca simplii auditori de informație, ei devin spectatori pasivi, unii tineri devin 
aroganți și insensibili. Activitățile extracurriculare vin să completeze activitățile instructiv-educative, ele 
contribuie la dezvoltarea capacității de a depășii starea de anxietate, a conflictelor psihice și sociale, la 
dezvoltarea solidarității, a spiritului intreprinzător, a capacității de a ierta, stimularea îndrăznelii, 
cultivarea creativității, formarea de persoane care găndesc, care se exprimă liber. 

 Excursiile sunt dintre cele mai atractive , plăcute și utile activități etracurriculare, de recreere și 
odihnă activă. Contactul direct cu frumusețile naturii, cu creațiile artistice, observarea oamenilor în 
acțiune, a relațiilor dintre ei, declanșează sentimente  puternice și produc elevilor impresii de neuitat , 
momente deosebit de valoroase în formarea personalității lor. Este foarte important ca aceste momente să 
fie stimulate și protejate, să nu fie sufocate de sarcini instructive. Deosebit de variate și inedite sunt 
problemele ivite în cadrul excursiei. Pentru rezolvarea acestor probleme foarte importante și necesare  
sunt stimularea activității independente  a elevilor, inițiativei lor, a formelor de colaborare și ajutor 
reciproc, a dezvoltării spiritului de răspundere. Ei vor fi sprijiniți să-și afirme responsabilitățile pentru 
care s-au pregătit. Divertismentul este un însoțitor de nelipsit în excursie. Reușita unei excursii, mai cu 
seamă efectul ei formativ depinde într-o bună măsură de modul cum sunt pregătiți și antrenați elevii în 
toate fazele acestei activități. O atitudine pozitivă din partea lor, o participare activă și cu inițiativă 
dezvoltă le elevi calități organizatorice și de colaborare, contribuind în același timp la formarea unor 
trăsături de personalitate. 

 O altă activitate extracurriculară utilă pentru timpul liber, distractivă și interesantă este legată de tema  
Jocuri și jucători. Jocul și comportamentul de joc trebuie raportate la modul de viață al omului și la 
formarea și evoluția personalității. Conduita ludică evoluează odată cu dezvoltarea psihică. Elevul alege, 
creează și organizează jocul după un plan și scop, ca în final să realizeze o acțiune care produce satisfacția 
afirmării eului, a personalității sale. Jocul poate distra, amuza și în același timp contribuie la dezvoltarea 
și reenergizarea lui, la antrenarea tonusului și anularea oboselii. Bucuria muzicii este o temă care are ca 
obiective pătrunderea în lumea muzicii a formelor și genurilor muzicale a instrumentelor, să cunoască 
modalități de realizare a melosului, să conștientizeze că muzica nu poate lipsi din viața omului, din 
preocupările lui permanente. Copilul vibrează la climatul muzicii, apoi melodia îi atinge corpul și 
senzațiile afective, iar ritmul îl obligă să coordoneze pesonal și social impresiile lui muzicale și îl 
integrează treptat în ordine umană. 

 Participarea elevilor la proiecte sociale au ca obiective dezvoltarea responsabilității sociale , 
promovarea atitudinii cetățenești, cultivarea solidarității, creșterea capacității de lucru în echipă, 
prelucrarea temelor colaterale, educația pentru sănătate, pentru pace și pentru drepturile omului. 

 Trebuie să formăm tineri care să iasă în evidență în lume , care să propună schimbări, care să 
reabiliteze sensul lor existențial și sensul lucrurilor ( Ricoeur,1960). Profesorii îi învață pe elevii lor să-și 
fie proprii lor lideri. Îi îndeamnă pe elevi, în diferite forme:” Să reușiți în tot ceea ce faceți, Să îndrăzniți, 
să nu vă temeți de eșec. Dacă dați greș, nu vă temeți să plăngeți. Dacă plăngeți, regăndiți-vă viața - dar nu 
renunțați. Întotdeauna acordați-vă o nouă șansă” 

Bibliografie: 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

Prof. inv prescolar: Bercea Adriana Elena 
Gradinita cu P. P. ,,Ion Creanga” Craiova 

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 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 28 iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc 
la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

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 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. 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, 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 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 in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase și 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 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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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. 

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. 

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.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din 
proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. 

La vârsta preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea .      
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Importanţa implicării părinţilor în activităţile extraşcolare 

Prof. înv. preşcolar Berindeiu Florina 
Liceul Teoretic ,,David Voniga“ Giroc 

In urma experienţei acumulate pe parcursul mai multor ani şcolari am ajuns la concluzia cǎ, pentru 
reuşita actului educaţional, munca depusă de cǎtre cadrele didactice din grădiniţǎ trebuie continuatǎ, 
susţinutǎ, întǎritǎ şi în familie. In acest sens, ne-am propus sǎ asigurăm o permanenţǎ colaborare intre 
grǎdiniţǎ  şi familie încercând să-i convingem  pe pǎrinţi   sǎ  pǎstreze  o uniune  a  cerinţelor adresate 
preşcolarilor cu cele ale grǎdiniţei.  

Aceasta colaborare s-a realizat printr-o bunǎ comunicare dintre cei doi factori, prin respect reciproc, 
acceptarea diferenţelor sociale şi materiale între diferiţi pǎrinti etc De asemenea ne-am propus sǎ fim 
deschise la propunerile pǎrinţilor, vǎzând în acestia ,,participanţi activi’’ la procesul de educare şi 
implicându-i în cǎutarea şi promovarea intereselor copilului. 

Tinând cont de aceste premize, pe parcursul anului şcolar 2018-2019 ne-am propus si am realizat mai 
multe proiecte în parteneriat cu părinţii grupei mijlocii ,,A’’ din Grădiniţa P>P> Giroc, judeţul Timiş care 
s-au concretizat în activităţi extraşcolare. 

Astfel în cadrul proiectului naţional Kalogagatia am desfăşurat la nivel de grădiniţă proiectul intitulat 
,,FESTIVALUL TOAMNEI.părinţii copiilor din grupa noastră împreuină cu copiii au realizat o expoziţie 
cu produse culinare care a avut ca tema ,,Vânăta’’. Toate bunatăţile realizate de acestia au fost expuse în 
cadrul unei expoziţii organizate în incinta grădiniţei. Copiii au fost costumati în costume reprezentând 
tema expusă, participând alături de părinti şi de ceilalti copii din cadrul grădiniţei la sărbătorirea 
anotimpului ,,Toamna’’La sfârşitul acţiunii toţi copiii au degustat din bunătatile expuse în cadrul 
expoziţiei. 

Activitatea cu tema ,, Dovleacul hazliu” a dat posibilitatea copiilor şi părinţilor să confecţioneze 
lucrări practice şi plastice confecţionate din dovleci, care au fost jurizaţi si premiaţi cu ajutorul şcolarilor 
de Liceul Teoretic Giroc. 

O altă activitate extraşcolară a avut tema SA INVATAM  SA DARUIM. Acesta s-a concretizat printr-
o expozitie cu vânzare organizată în incinta pieţei volante din Giroc. Si de aceasta dată părinţii au fost 
prezenti alaăuri de noi educatoarele si de copiii de la grupa noastra. Sarcinle în cadrul proiectului au fost 
stabilite în urma unor sedinţe prealabile astfel, unii parinti  împreună cu copiii au confecţionat obiecte de 
decor specific sărbătorilor de iarna, alţii au făcut prăjituri acasa, câtiva dintre parinti au participat la 
aranjarea si decorarea standului fiind în acalasi timp si vânzătorii nostrii ambulanti. Copiii au fost 
îndrumati să-si doneze cel puţin o jucărie  pe care nu o mai folosesc, în scop caritabil, astfel să se 
deprindă de mici tainele bucuriei de a dona, de a face o faptă bună de a fi mai bun. In urma acestei acţiuni 
beneficiarul direct a fost un copil cu nevoi speciale 

O altă acţiune cu implicare a părintilor şi copiilor din cadrul grupei noastre este cea din cadrul 
proiectului de voluntariat cu CENTRUL PENTRU EDUCATIE INCLUSIVA RECAS desfăşurat în 
preajma sărbătorilor de Crăciun. Colectivul de părinţi a obtinut sponsorizări, dulciuri care au fost 
transportate tot de părinti  împreuna cu doamnele educatoare si câtiva copii din cadrul grădiniţei noastre 
la Centrul de copii Recaş. Bucuria  din ochii copiilor nu cred că poate fi descrisă în cuvinte atunci cand 
le-au fost înmânate pachetele cu dulciuri  si cu multe alte jucării adunate la nivel de gradinita  si donate 
din tot toata inima de către toti părinţii şi copiii grădiniţei din Giroc. 

Dintre activităţile extracurriculare 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: Sărbatoarea Paştelui prin ochi de copil, activităţi cu  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. Părinţii copiilor s-au implicat în confecţionarea decorului pentru serbare, iar 
cu ocazia serbării de Crăciun, care a fost interactivă au fost partenerii copiilor în interpretarea de roluri 
susţinându-i afectiv. De asemenea participând alături de copii la aceste evenimente ei oferă un exemplu 
pentru aceştia şi descoperă frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului 
popular. Serbările sustinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a 
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încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte. Prin trăirea unor emoţii şi sentimente de bucurie împreună 
cu colegii şi părinţii ,stimularea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de familie şi cei care îi îngrijesc 
pe copii s-au întărit legăturilor între copii şi pǎrinti. 

Activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante în educarea copiilor preşcolari. Urmărindu-şi 
propriul copil în timpul unor  situaţii variate de interacţiune zilnică, părinţii au posibilitatea de a cunoaşte 
unele dificultăţi de integrare a copiilor în colectivul grupei. 

Vizitele realizate la piaţa agroalimentară, la librărie, la biserică, la seră, cât si excursia la grădina 
zoologică de la Oradea, organizate împreună cu părinţii oferă un prilej de relaxare, de unirea colectivului 
de copii, cât si de îmbogăţirea cunostinţelor acestora. 

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, fiind srijiniţi de părinţi şi aceştia devenind participanţi direcţi, munca noastră 
devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe cu 
drag la ele. 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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Grădiniţa “PITICII ŞI VOINICII” 

Întocmit: Prof. înv. preşcolar BERSAN BOGDANA 
Tulgheş - Harghita 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
Şcoala altfel 

Nr. 
crt. 

Obiectivul Tipul  şi  
denumirea 
activităţii 

Ziua şi 
data 

Durata şi 
intervalul 
orar 

Modalităţile 
de 
organizare şi 
locaţia 

Responsabili Participanţi Indicatori 
de 
evaluare 

1. 

Cultivarea 
respectului 
pentru artă 
şi cultură 

Exersarea 
deprinderil
or 
elementare 
de 
comporta-
ment 
social şi a 
atitudinilor 
morale; 

Să ne 
cunoaşte
m 
strămoşii 
şi 
tradiţiile 
locale 

LUNI 

8:00- 
12:00 

Vizită la 
Muzeul 
satului 

Intâlnire cu 
formaţia de 
dansuri 
populare a 
Căminului 
cultural 

Prof.înv.preş
colar 
BERSAN 
BOGDANA 

Prof.înv. 
preşcolar 
LAURENTI
U 
GABRIELA 

Preşcolarii 
Gradiniţei 
Piticii si 
Voinicii 
Personalul 
grădiniţei 
Responsabi
l muzeu 

fotografii 

2. 

Creşterea 
motivaţiei 
pentru 
participare 
; 
Exersarea 
unor 
competenţ
e specifice 
din 
domeniul 
activităţilo
r practice 
şi plastice 
în contexte 
variate. 

Înfrumus
eţăm ouă 

MARŢI 

8:00- 
12:00 

Activitate 
plastică în 
aria de 
stimulare 
Artă în 
incinta 
grădiniţei 

Întălnire cu 
un artist 
plastic 

Prof.înv.preş
colar 
BERSAN 
BOGDANA 

Prof.înv. 
preşcolar 
LAURENTI
U 
GABRIELA 

Preşcolarii 
Gradiniţei 
Piticii si 
Voinicii 
Cadrele 
diactice 
Artist 
plastic 

concurs 

expoziţie 

fotografii 

3. 

Cultivarea 
spiritului 
civic şi a 
respectului 
pentru 
valorile 

Micii 
brutari 

MIERCU
RI 

8:00 -
12:00 

Vizită la 
brutărie; 

Realizarea 

Prof.înv.preş
colar 

BERSA
N 

Preşcolarii 
Gradiniţei 
Piticii si 
Voinicii 
Personalul 
grădiniţei 

activitate 
casnică 

concurs 
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umane şi 
pentru 
natură; 
Dezvoltare
a spiritului 
de echipă 
şi a 
responsabi
lităţii 
personale 
şi 
colective; 

unor 
produse de 
panificaţie 

BOGDANA 

Prof.înv. 
preşcolar 
LAURENTI
U 
GABRIELA 

Angajaţi ai 
brutăriei 

fotografii 

4. 

Sensibiliza
rea 
copiilor cu 
privire la 
respectare
a, 
păstrarea 
şi 
conservare
a tradiţiilor 
şi 
obiceiurilo
r specifice 
zonei în 
care 
locuiesc. 

Tradiţii şi 
obiceiuri 
de Paşte 

JOI 

8:00 -
12:00 

Participare
a la 
evenimente
le cu 
conotaţie 
religioasă 
care au loc 
în 
comunitat
e în Joia 
mare 

Prof.înv.preş
colar 
BERSAN 
BOGDANA 
Prof.înv. 
preşcolar 
LAURENTI
U 
GABRIELA 

Preşcolarii 
Gradiniţei 
Piticii si 
Voinicii; 
Personalul 
grădiniţei  
Părinţii 
copiilor 

activitate 
cu 
conţinut 
religios 

fotografii 

5. 

Dezvoltare
a 
capacităţii 
de 
investigare 
şi orientare 
în teren; 
Cultivarea 
dragostei 
şi a 
respectului 
pentru 
civilizaţie 
şi natură; 
Cultivarea 
spiritului 
competitiv 
şi de 
echipă; 

Căutăm 
Floarea 
Paştelui 

VINERI 

8:00-
12:00 

Drumeţie; 

  Activităţi 
în aer liber; 

Prof.înv. 
Preşcolar 
BERSAN 

BOGDANA 

Prof.înv. 
preşcolar 
LAURENTI
U 
GABRIELA 

Preşcolarii 
Gradiniţei 
Piticii si 
Voinicii 
Personalul 
grădiniţei 
Părinţii 
copiilor 

activităţi 
libere 

concurs 

fotografii
. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CARANSEBEȘ 
Profesor pentru învățământul preșcolar: Berzescu Valeria 

Motto:  
”Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar 

educatorul crează un chip viu; iutându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu.” 

Educația extracurriculară își are locul rolul bine stabilit în formarea 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 în diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct 
cu obiecte și fenomene din natură.  

Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viața. Scopul activităților estrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitatea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor caracteriale. Activitățile extrașcolare se 
desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să-și 
maximizeze potențialul intelectual .Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul 
de învățământ, ea nu epuizează sfera influențelor exercitate asupra copilului. Râmâne cadrul larg al 
timpului liber al copilului, în care viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activitățile extracurriculare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeții, vizite, spectacole cultutral-artistice, tabere școlare, vizionare de filme, competiții 
sportive, cercuri de creație, cercuri pe discipline, concursuri, care prin specificul lor imprimă copilului un 
anumit comportament. O ținută adecvată situației, declanșând anumite sentimente. 

Exemple de activități extracurriculare: /Grădiniță, învățământ preșcolar 

Nr.crt. Denumirea activității Modalități de 
realizare/Locul de  
desfășurare 

Data / 
Perioada de 
desfășurare 

Responsabili  
de  
activitate 

Instituții 
/persoane  
implicate 

1. ”Un mediu curat , un
mediu sănătos !”

-activități de 
ecologizare a 
spațiului verde din 
curtea grădiniței  

Septembrie  Cadre didactice 
PărințiCadre 
didactice 
Părinți 

Cadre 
didactice 
Părinți 

3. ”Toamna la gugulani
!”

-participare la 
festivalul derulat în 
oraș 
-expoziție cu 
lucrări   

Octombrie  Cadre didactice 
Părinți 

Cadre 
didactice 
Părinți/ 
Primăria  

4. ”Îngerașul creativ” -concurs pentru
preșcolari pe teme  
de educație  
religioasă  

Noiembrie  Cadre didactice  
Preot  

Asociația  
Heaven  
Kids 

5. ”Așteptându-l pe Moș
Crăciun ....!” 

-serbare școlară Decembrie  Director  
Cadre didactice 
Părinți 

Adunarea  
Generală a  
părinților / 
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Grădiniță  

6. ”Ursul păcălit de
vulpe ”

-teatru pentru 
copiii/păpuși  

Ianuarie  Cadre didactice 
Părinți 

Actori / 
Casa de 
cultură 

7. ”Hai afară la zăpadă ” -vizită în parc , la
patinoar 

Februarie  Cadre didactice 
Părinți 

Părinți 

8. ”Din suflet pentru
mama !”

-concurs pentru 
preșcolari, 
confecționare 
felicitări 

Martie  Cadre didactice 
Părinți 

Adunarea  
Generală a  
părinților / 
Grădiniță  

9. ”Învățăm să dăruim !” -activitate de
voluntariat  

Aprilie  Director  
Cadre didactice 
Părinți 

Adunarea  
Generală a  
părinților / 
ONG 

17. ”Prietenii
pompierilor”

-vizionare filmulețe
educative  

Mai  Cadre didactice Adunarea  
Generală a  
părinților 
/Pompieri 

19. ”Ziua copilului” -carnaval Iunie  Director  
Cadre didactice 
Părinți 

Adunarea  
Generală a  
părinților 
/Manger loc 
de joacă  

20. ”La revedere ,
grădiniță !”

-serbare școlară Iulie  Director  
Cadre didactice 
Părinți 

Adunarea  
Generală a  
părinților 
/Manger loc 
de joacă  

     Elevii trebuie ajutați să se implice la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie spontană. Aceste activități sprijină și extind viața socială, dezvoltă gândirea creatoare individuală 
și de grup, conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere, ajută la educarea 
inteligenței emoționale a copilului, a empatiei etc. 

În concluzie, putem menționa că activitățile extracurriculare generează relații de prietenie și ajutor 
reciproc între elevi, educă simțul responsabilității și o atitudine justă față de activitățile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în 
organizarea lor. Valorificarea activităților extrașcolare în practica educațională ar trebui să se producă 
sistematic și cu mai multă eficiență , pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.           

Bibliografie: 

‐ Curriculum pentru învățământul preșcolari 
‐ Iucu , R. , ”Instruire extrașcolară ”, Iași , Polirom , 2001  
‐ Teodora Hubenco , ”Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii” 
‐ ”Importanța activităților extrașcolare în învățământul preșcolar”, EDICT 
‐ Activități extrașcolare , Academia.edu 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

Beșir Leman-prof. înv. primar 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanța 

Educaţia ne pregăteşte pentru viaţă. De ea depinde propria noastră existenţă individuală, dar şi relaţia 
noastră cu ceilalaţi, felul în care, ca indivizi, ne vom încadra într-o activitate socială complexă, cum ne 
vom comporta.  

Educaţie se face şi prin activităţile extraşcolare. Acestea sunt activităţi complementare activităţilor de 
învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii.  

Antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă 
de predare-învăţare. Acţiunile de acest fel scot la iveală sufletul copilului, iniţiază prietenii, descoperă 
pasiuni, îndrumă interese. În activităţile extraşcolare îşi urmează dorinţele şi aspiraţiile personale datorită 
încrederii inspirate şi curajului insuflat de învăţător. Îl învaţă să fie curios, să descopere, să aprecieze, să 
aleagă, să fie creativ, să pună în valoare ceea ce are.  

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. 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”. 

În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate 
forme. 

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

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, national. Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se 
pretează, astfel  fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală.  

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase 
sau între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, 
precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 
putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 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. 
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Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Se pot realiza 
astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi își 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 sezătorilor literare. De asemenea, se pot organiza 
întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, 
preoţi, etc.). 

În orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor, păstrând însă un echilibru între activitățile școlare și extrașcolare. 
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, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. Generează relaţii de prietenie şi 
ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

BEȘLEAGĂ FLORICA 
GRĂDINIȚA P. N. BIZIGHEȘTI, com. GAROAFA, jud. VRANCEA 

Titlul activității: ” Excursie la București” 
Coordonatorul excursiei: prof.învăț.preșc. Beșleagă Florica 
Data desfășurării: 3.06.2017 
Durata activității: o zi 
Grupul țintă: preșcolarii grupei combinate a Grădiniței Bizighești 
Parteneri implicați: părinții copiilor 

Argument 
Excursiile organizate de școală au valențe multiple de informare și educare a copiilor. Acestea, bine 

pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumulare de cunoștințe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

La vârsta copilăriei, cunoașterea frumuseților țării ocupă  un loc important. Rolul excursiilor este 
acela de a înlesni cunoașterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu natura și frumusețile ei, dar și cu 
oamenii ce o îmbogățesc și o înzestrează necontenit. 

Organizarea excursiei răspunde dorinței esprimate de copii de a călători și de a petrece timpul liber 
împreună, desfășurând activități recreative și instructive. 

Conținutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil și variat decât al activităților desfășurate în 
sala de grupă, copiii preșcolari participând cu multă bucurie și optimism la aceste acțiuni, lărgindu-și în 
acest fel orizontul de cunoștințe prin contactul direct cu realitatea.  

Cu ajutorul excursiilor școlare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină, inițiativă, 
precum și deprinderi, proceduri de gospodărești de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le folositoare în 
viață. 

Obiective generale ale excursiei: 
a) Informativ:
- dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea de geografie, istorie, literatură, religie, muzică, 

științe, cu specificul cadrului natural și cu regiunile străbătute; 
b) Educativ:
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra 

frumuseților fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei și împletirea cu elemente de istorie ale 
trecutului și prezentului poporului român; 

- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice de poluare a mediului și 
cultivare unei educații ecologice. 

Obiective urmărite: 
-  stimularea interesului copiilor pentru cunoaștere de noi locuri și pentru studiul naturii; 
- creșterea coeziunii colectivului de copii și consolidarea spiritului de echipă, a relației de prietenie, 

stabilirea unui climat de încredere și căldură sufletească, favorabil comunicării deschise și unei bune 
socializări; 

- crearea unor reguli de comportament responsabil și împărțirea echitabilă a sarcinilor între membrii 
grupului; 

- inițierea și desfășurarea de activități cu caracter recreativ, relaxant, ș.a. 
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Pregătirea excursiei: 
- stabilirea împreună cu copiii participanți a itinerarului excursiei, a obiectivelor urmărite și a datei 

desfășurării; 
- colaborarea cu părinții copiilor, acordul pentru participare, sprijin pentru asigurarea trasportului; 
- calcularea cheltuielilor de deplasare și stabilirea costurilor excursiei pe copil, comunicarea costului 

și acceptarea benevolă de către toți participanții; 
- documentarea asupra traseului; 
- stabilirea programului de desfășurare a excursiei (oră, locul plecării/sosirii, graficul pe intervale de 

timp); 
- întocmirea unui regulament de desfășurare a excursiei și prelucrarea copiilor participanți. 

Desfășurarea propriu-zisă a excursiei: 
- organizarea copiilor din unitatea de învățământ preșcolar; 
- împărtirea responsabilităților în grup; 
- vizitarea obiectivelor turistice propuse; 
- organizarea de activități distractive. 

Rezultate scontate: 
a) pe termen scurt:
- formarea unui comportament conștient și activ față de protecția mediului înconjurător; 
- dezvoltarea capacităților de comportament, de integrare în grupul turiștilor, de cooperare între 

indivizi; 
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra 

frumuseților fizice, economice, religioase ale teritoriului  patriei și împletirea cu elemente de istorie a 
trecutului și prezentului poporului român. 

b) pe termen lung:
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de poluare 

a mediului și cultivare a unei educații ecologice; 
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup turistic, de 

cooperare și respect. 

Programul excursiei: 
- plecarea din fața grădiniței la ora 7.00 

Evaluarea excursiei: 
- întocmirea unui ”Album al grupei” cu fotografii realizate în excursie; 
- realizarea unor compoziții plastice cu teme inspirate din excursie (”La zoo”, ”Flori și plante din 

Grădina Botanică”, ”Ce mi-a plăcut în București”ș.a.); 
- inițierea de discuții și propuneri pentru alte excursii; 
- colectarea de material didactic informativ. 
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Rolul activitățiilor extracurriculare 
în formarea personalităţii preşcolarilor 

Prof. Înv. Preșc. Bica Alina Elena 
Grădinița cu P. P. Piticot, Cîmpeni, jud. Alba 

Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului, aici fiind foarte 
importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume, de stabilire a apartenenţei la un grup de congeneri.      

 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. 

Grădinita eficientă realizează activități extracurriculare prin  parteneriat cu copiii, prin valorizarea și 
respectarea identității sale, cu familia, comunitatea, prin cunoașterea importanței acestora și atragerea în 
procesul didactic cu toate resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le foloseste 
activ.  

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi care cuprind copii în număr mai mare care provin dintr-o 
grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe.  

Prin derularea acestor activităţi le permite copiilor să facă rapid analogii directe cu realitatea, într-un 
mod relaxant, combinat cu voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu 
câteva momente de distracţie şi detensionare.  

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

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. 

Exemple de activităţi extracurriculare: 
 sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa;
 vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;
 excursii; drumeții
 serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ și religios: Ziua educației, Sf. Nicolae,

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Europei, Carnavalul 
Toamnei 

 vizită la diferite muzee, vizite la instituțiile comunității;
Fiecare instituție din comunitatea apropiată copilului poate influența formarea și  instruirea acestuia 

prin modalități indirecte, dar și prin modalități directe: sprijin, colaborare, cooperare. În fapt este o 
responsabilitate pe care o au diferite instituții de a contribui la efortul educativ și de a sprijini grădinița. 

Activităţile extracurriculare se derulează în grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a 
muncii și de aceea, trebuie acordată o mare grijă particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 
Acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.   

Prin derularea acestor activități copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au 
trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti, poate constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în 
acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. 

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 trebuie să-i acordăm atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare, atât în 
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modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a copiilor. 

Bibliografie:  

 ***„Ghid de bune practici-pentru educație timpurie a copiilor 3-6/7 ani”, realizat în
cadrul Proiectului pentru Educație Timpurie Incluzivă, 2008 

 Lespezeanu, M. ,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar”, Editura S.C.
Omfal, Bucureşti, 2007. 

 Preda, V., ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.” Editura
,,Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova 2009. 

 Ionescu M. Chiş, „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire
şi autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.  

460



,,Rolul activităţilor extrascolare în procesul educational” 

PROFESOR  INVATAMANT PRIMAR SI PRESCOLAR: 
BINCA LILIANA  -  EMILIA 

SCOALA GIMNAZIALA COSERENI, JUDETUL IALOMITA 

Activităţile extrascolare 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. 

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

Activităţile extrascolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Termenul de „activităţi extrascolare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi în afara 
clasei”.  

Această multitudine de experienţe educaţionale pe care le oferă activităţile extrascolare cum ar fi - 
Scoala dupa scoala - presupun luarea în considerare a unui curriculum paralel, dar în unele momente 
intersectat cu Curriculum Naţional şi integrat într-un program zilnic (Barbieri M., 2009). Observăm deci, 
că sub aspect conceptual, termenul „Scoala dupa scoala” face referire la ansamblul activităţilor 
(academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara 
acestora (dar sub tutela lor sau în colaborare), pe clase sau grupati pe diferite niveluri de clase. 

Activităţile extrascolare trebuie abordate printr-o dublă determinare (socio - individuală) şi se 
manifestă prin câteva note definitorii: 

caracterul social al activităţilor extrascolare ce  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” . 

caracterul dinamic al acestor activitati se manifestă prin rapiditatea schimbărilor ce se impun 
datorită transformărilor sociale. Schimbările se reflectă atât in tipologia acestora, cât şi în modalităţile de 
implementare. 

caracterul permanent al activităţilor  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. 

caracterul prospectiv al activităţilor extrascolare  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 înfrunta şi răspunde unor situaţii imprevizibile” . 

caracterul axiologic al activităţilor extrascolare se realizează prin operarea cu şi raportarea 
acestora la valori culturale specifice, ca bază a dezvoltării personalităţii proprii. 

caracterul teleologic al acestor  activităţi se referă la orientarea acestora către o finalitate sau un 
set de rezultate, ce se materializează în principiu în transformarea şi/sau evoluţia individuală. 

caracterul formativ al activităţilor extrascolare se referă la fundamentul pe care-l oferă aceste 
activităţi pentru dezvoltarea şi desăvârşirea individului în plan psihologic, social şi cultural. 
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    Activităţile extracurriculare se evidenţiază prin aspecte particulare precum: 
caracterul facultativ sau opţional, elevii participând datorită intereselor şi curiozităţii personale; 

proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare nu sunt acţiuni formale 
Activităţile extrascolare - Scoala dupa scoala - 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. 

Programul  Scoala dupa scoala ,ofera 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. **** 

In unele situaţii, activităţile desfasurate 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.  

Programul Şcoală după şcoală poate fi considerat o activitate extracurriculară şi presupune extinderea 
activităţilor cu elevii după orele de curs, în baza unei metodologii pe care o asigură Ministerul Educaţiei. 

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 
extrascolare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre acestea 
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE  
PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

Prof. înv. primar BINCHICIU ILEANA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale 
copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul 
anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel 
personal, cât şi ca membrii ai societăţii.  

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a 
avea succes şi a fi fericit. 

 Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un 
bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional. 

Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, 
elevilor şi părinţilor. 

Există o legătură între dezvoltarea emoțională a copilului și performanțele școlare? Există, cu 
siguranță, doar că deseori este neglijată. Atunci când copilul întâmpină dificultăți în procesul de învățare, 
de cele mai multe ori venim cu strategii pentru latura cognitivă, iar rezultatele se lasă așteptate. 

Nivelul de maturitate emoțională influențează învățarea. Pentru ca un copil să fie capabil să învețe, el 
trebuie să fie la nivelul de maturitate emoțională specific vârstei sale. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale continuă şi pe parcursul şcolarizării, când contactele sociale se 
intensifică. Ideal este ca programul şcolar să includă zilnic activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor 
sociale: jocuri în echipă pentru a învăţa să coopereze, jocuri de rol prin care copiii intră în pielea altor 
personaje şi învaţă lecţia empatiei, activităţi care le cresc încrederea în sine şi care le îmbunătăţesc 
abilităţile de comunicare. 

Activităţile extraşcolare pot răspunde nevoilor copiilor, dar, mai ales, pot aduce beneficii nebănuite, 
dezvoltând abilităţi care vor folosi pe tot parcursul vieţii. Pe lângă activităţile recreative şi orele de balet, 
pian sau tenis, copiii pot experimenta şi un nou concept de educaţie, care pune accent pe dezvoltarea 
inteligenţei emoţionale, pe lângă transmiterea informaţiei propriu-zise. 

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. 

Ce abilități dezvoltă activitățile extrașcolare? 
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. 
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Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Prof. înv. primar BIRZAN ANCA ELENA 
Şcoala Gimnazială ASAU 

JUD. BACAU 

 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”. 

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. 

Exemple de activități extrașcolare 
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 desăvârțesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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 și au creat 
opera 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.  

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.  

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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea  rol de motivare. 

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

Bibliografie: 
1. Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, în
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2. Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar”, în
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autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Bistrean Sanda Ionela 
Colegiul Național ”C. D. Loga” Caransebeș 

Lumea în care trăim este în continuă schimbare. În societatea zilelor noastre, aptitudinile, abilităţile, 
cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: 
valorile ştiinţei şi tehnicii, spiritul inventiv şi pragmatic, noile atitudini şi mentalităţi, modul de a fi şi de a 
evolua cerut de societatea modernă. 

Literatura, teatrul şi filmul reprezintă forme de comunicare artistică deoarece, asemenea obiectului 
estetic, sunt destinate să placă. Pentru a-şi a,tinge scopul, fiecare prezintă particularităţi care transcend 
limbajul specific. Teatrul, ca ipostaza a literaturii, este o lume fascinantă pe care copiii o percep cu 
bucurie, căci jocul pe scenă oferă modele umane, implicându-i pe micii actori în cunoașterea atât de 
necesară dezvoltării ființei noastre. Socializarea se realizează mai ușor, dar acest joc impune reguli pe 
care copiii le respectă.  

Pentru a valorifica cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei-  inventivitate, fantezie, imaginaţie, căutări, 
elan spre aventură şi cunoaştere  am optat pentru diverse activități extrașcolare, cercurile de lectură, 
lansări de carte, cafenea literară etc. Astfel de activități extrașcolare îi ajută pe elevi să-şi însuşească 
concepte şi să-şi formeze anumite capacităţi, apelând la cunoştinţele pe care le oferă obiecte diferite de 
studiu, fapt ce dă posibilitatea unei viziuni de ansamblu asupra unei  teme, care devine, astfel, mult mai 
accesibilă și mai adecvată vârstei. 

Prin lansările de carte, elevii îşi vor forma şi dezvolta capacităţi din domeniul literaturii, comunicării 
scrise prin compuneri şi povestiri create de ei, educaţie muzicală şi pictură.  Elevii vor fi capabili astfel,să 
folosească limba română pentru a înţelege şi a exprima realităţi complexe; să-şi dezvolte capacităţi de a 
reproduce şi a recrea lumea cu ajutorul cuvintelor; să-şi dezvolte abilităţi lingvistice; să-şi îmbunătăţească 
relaţiile de comunicare cu cei din familie, cu prieteni şi colegi, cu alte persoane cu care vin în contact; să 
recunoască diferenţele dintre oameni, să aprecieze modul lor de gândire şi să-şi formeze o atitudine 
empatică; să fie sensibili la motivele, intenţiile şi stările semenilor lor; să gândească şi să se înţeleagă pe 
sine, să înveţe să-şi controleze  gândurile şi emoţiile; să-şi dezvolte capacităţi critice şi creative de 
rezolvare a unor probleme de viaţă, dar şi să redea prin culoare imagini şi tablouri întâlnite în operele 
prezentate în cadrul lansărilor de carte, să redea prin cântec trăirile şi sentimentele lor legate de o anumită 
situaţie de viaţă sau aspect din natură.  

Prin aceste activități dorim să rămânem cât mai mult în universul copilăriei, căci lumea copilului este 
cea mai frumoasă, cea mai curată şi cea mai inventivă. În jocul lui serios, copilul creează lucruri 
deosebite. 

Înființarea unui cerc de lectură care să cuprindă și lansări de carte presupune trezirea interesului 
pentru carte prin intermediul lecturii de plăcere.  

Rolul profesorului este deosebit de important, el având datoria de a stimula preocuparea copiilor 
pentru lectură, pentru actul creator, pentru a valorifica potențialul fiecăruia în parte. 

Cercurile de lectură, ca activități extrașcolare, trebuie gândite ca întâlniri de discuții provocatoare, 
având ca temă cărți date ca lectură cu ceva timp în urmă sau lansări de carte. 

Planul de lucru al fiecărui cerc se discută și se stabilește împreună cu membrii cercului, iar programul 
de lucru trebuie să prevadă numărul, data și durata ședințelor/activităților. Profesorii coordonatori trebuie 
să orienteze lectura elevilor și să le cultive dragostea pentru literatură. În acest scop, lansările de carte 
sunt esențiale.  

Prezentarea scriitorilor, lectura, recitarea, povestirea pot dezvolta priceperea de a interpreta atât 
fenomenul literar, cât și literatura contemporană. 

Literatura contemporană reflectă societatea în care trăim, astfel elevii pot înțelege toate aspectele ei. 
Exprimându-se liber, un scriitor are un impact mai mare asupra tinerilor.așadar, printr-o atitudine 

467



deschisă, necenzurată, liberă, scriitorul devine mult mai convingător, perspectiva sa asupra vieții fiind 
mult mai bine înțeleasă. 

Înaintea acestor întâlniri (lansări de carte), membrii cercului vor primi câteva sarcini pe care le vor 
împărți așa cum își doresc.  

O parte dintre ei vor căuta informații despre invitat, unii vor pregăti un moment artistic, alții vor 
concepe câteva întrebări pe care să le adreseze invitatului. Nu vor lipsi interviurile și prezențele televizate 
ale acestora, elevii trebuind să le vizioneze și comenteze. 

Lansările de carte în cadrul cercurilor de lectură, pot deveni surse de inspirație pentru tineri. Nu de 
puține ori, membrii unor cercuri de lectură au început să scrie, încurajați de marii scriitori. 

Și, nu în ultimul rând, tinerii vor putea avea în fața lor modele adevărate, oameni frumoși. 
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Rolul formativ al activităților extracurriculare 

prof. Bitere Daniela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Negoieşti 

Localitatea Ștefan cel Mare, Județul Bacău 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, acest 
proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația.  

Educația pune accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea 
integrării sale în societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea 
influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația nonformală ce 
completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație.  

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de cultură 
generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea contribuie la 
dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  

Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm 
formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate.  

Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație.  
Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei opere 
de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un tablou de 
pictură sau un monument arhitectonic.  

Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea aptitudinilor 
artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, teatru, cinematografie.  
Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin activitățile 
extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități cultural-artistice, 
serbările școlare, excursii în natură.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și anume 
libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală a 
elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea orizontului, 
familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. 

 Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor 
pentru o disciplină sau pentru artă, în general. Educatorul va supune observației întreaga comportare a 
elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și 
procedee în raport cu aceste particularități.  

Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, diverse 
mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în descoperirea 
aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
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Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei, lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți elevi.  

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, filme, 
ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și complexe, 
intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât trăiește, 
învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației permanente, 
educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să fie el însuși, receptiv 
la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin 
folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, 
concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai importante 
pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de 
trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și 
acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a contribui la 
progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de autorealizare și de 
prestigiu.  

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

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de 
succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  
Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se arate 
progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  
Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  

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

Bibliografie:  
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE   
ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

P.I.P. BIȚĂ PAULA-LICEUL TEORETIC BECHET-DOLJ 

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 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. 
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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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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. prim Bîca Ilina Liliana 

 În procesul educațional în care este implicat elevul,activitatea extrașcolară sau extracurriculară poate 
îmbrăca diverse forme: serbări școlare, expoziții, concursuri, vizite sau excursii, cercuri literare și cercuri 
sportive, proiecte educaționale etc. 

 Aceste tipuri de activități contribuie la consolidarea cunoștințelor însușite la diferite discipline,la 
experimentarea directă a unor situații întâlnite doar în teorie, la creșterea gradului de socializare între 
elevii clasei, dar și la descoperirea unor aptitudini specifice, la afirmarea unor interese și pasiuni. 
Obiectivele acestor activități sunt multiple, atât în plan cognitiv, moral,  motric, dar și afectiv. 

 Activitățile extrașcolare oferă libertate de alegere, atât cadrului didactic cât și elevului, conținutul lor 
nefiind stabilit printr-o programă școlară obligatorie. Spre deosebire de activitățile școlare propriu–zise, 
aceste activități sunt diferite din punct de vedere al conținutului,al metodelor folosite, al formei de 
organizare,al spațiului de desfășurare. 

 La începutul  fiecărui an școlar, de comun acord cu elevii săi, învățătorul întocmește un grafic al 
acestor activități. Elevii au deplină  libertate în alegerea conținuturilor care sunt în concordanță cu 
dorințele lor. Din propria experiență, am observat că elevii sunt atrași în mod deosebit de activitățile care 
se desfășoară în afara școlii,vizite,excursii și tabere școlare. 

 I. Nicola, în  „Tratat de pedagogie școlară”, spunea că activitățile extrașcolare „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”. 

 Activitățile extrașcolare impun o bună pregătire,o atentă proiectare din partea cadrului didactic. 
Acesta  trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă și psihoindividuale ale elevilor,de calitatea și 
cantitatea  conținuturilor  pentru a nu plictisi sau încărca elevii, dar și de momentul ales în cadrul 
programului școlar.  

Frecvența acestora trebuie să fie de una, maxim două pe lună. În unele activități se pot implica și 
părinții  sau membrii din comunitatea locală etc. Pot fi organizate cu ocazia unor evenimente de diverse 
factură: sărbători creștine mari,manifestări culturale și istorice naționale,anotimpurile anului,debutul sau 
sfârșitul  anului școlar etc. De asemenea, în acest  sens,săptămâna denumită „Să stii mai multe, să fii mai 
bun” sau „Școala Altfel” reprezintă ocazia excelentă pentru organizarea acestor activități. 

 Un rol deosebit îl au și activitățile extrașcolare de voluntariat. 
Acestea dezvoltă trăsături morale și contribuie fundamental la formarea comportamentului prosocial 

al elevilor de la o vârstă mică. Un vechi proverb spune „ca să fii fericit, ajută-l pe altul să fie fericit”.  
Copiii sesizează astfel că anumite comportamente individuale sau de grup pot avea urmări pozitive 

asupra altor persoane. Ei pot fi implicați în acțiuni de donare de diverse obiecte, haine, jucării, alimente 
etc pentru persoane  în  situații dificile ,aflate în comunitatea lor.  

Pot participa de asemenea la acțiuni de ecologizare a zonelor cu probleme din mediul înconjurător 
cunoscut. 

 Excursiile și vizitele fac posibilă vizualizarea directă a unor forme de relief, monumente, orașe etc 
despre care au învățat la discipline ca istoria și geografia. 

 Ele îi ajută pe elevi să socializeze mai bine,să stabilească relații solide unii cu alții, dar și cu cadrul 
didactic și să se descurce singuri, fără intervenția părinților. 

 Serbările școlare ,evenimentele cultural artistice îi ajută pe elevi să-și depășească emoțiile,să își 
descopere talente, să își dezvolte capacitatea de comunicare și de exprimare orală liberă, dar au și un rol 
deosebit în dezvoltarea spiritului patriotic, al dragostei de țară. 

 Concursurile școlare oferă posibilitatea elevilor de a ieși din sfera școlii, de a interacționa cu alți 
copii, de a-și gestiona emoțiile și cunoștințele pentru un randament cât mai bun.  

Premiile pe care le obțin îi încurajează, îi motivează pentru viitor. 
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 Ca și o concluzie,așa cum spunea Comenius în Didactica Magna, se urmărește ca, prin „activitățile 
extrașcolare tânărul să fie îndrumat spre toate cele necesare vieții prezente și viitoare, și aceasta concis, 
plăcut și temeinic”. 
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Planificarea  activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

Prof. Bîclea Codruța 
Școala Gimnazială „Al. Ceușianu”, Reghin 

Clasa a IV-a D, an școlar 2018-2019 

Nr. 
crt. 

Obiective 
cadru 

Obiective derivate Tipuri de activităţi 
Termen de 
realizare 

Modalităţi de 
evaluare 

1. 
Management
ul ca grup 

- să adere la normele 
grupului; 
- să identifice nevoile 
grupului şi    să 
găsească soluţii 
pentru   rezolvarea 
lor; 
- să-şi asume 
răspunderi în cadrul 
grupului; 
 - să aibă iniţiative 
personale; 

- organizarea colectivului 
de elevi; 
- participarea activă la 
diferite manifestaţii 
artistice, sportive, tehnico 
– aplicative, tombole;

sept.  
oct.–nov.  
dec.  

Observare 
sistematică 

2. 

Educaţia 
pentru 
receptarea 
valorilor 
culturale 

- să-şi formeze 
comportamente 
adecvate de receptare 
a valorilor culturale; 
-  să adopte 
comportamente 
adecvate de receptare 
a valorilor culturale; 
- să cunoască 
resursele culturale şi 
personalităţile 
culturii, artei şi 
ştiinţei; 
 - să cultive şi să 
valorifice propriul 
potenţial artistic; 

- vizite la muzee şi 
expoziţii;  
- organizarea de expoziţii 
tematice adecvate; 
- vizionări de spectacole de 
teatru, film, teatru de 
păpuşi; 
- audiţii muzicale ; 
- vizită la biblioteca şcolii  
«Călătorie în lumea 
cărților»; 
- „Mihai Eminescu- 
Luceafărul poeziei 
românești”-vizitarea 
monumentelor/ locurilor 
eminesciene; 

periodic; 
sept.-oct.  

periodic; 
nov 
ian.  

- expoziţii; 

-activitate 
practică; 

3. 
Educaţia 
patriotică şi 
moral civică 

-să cunoască 
principalele 
evenimente ale 
României; 
- să respecte valorile 
fundamentale ale 
societăţii 
democratice; 
- să participe activ la 
sărbătorirea 
evenimentelor;  
- să-şi formeze o 
conduită şi o atitudine 
disciplinată în şcoală 
şi în afara ei; 
- să-şi formeze 
abilităţi de relaţionare 

audierea unor povestiri 
istorice; 
-vizionarea unor materiale 
documentare; 
- 1 Decembrie – ziua 
naţională a României; 
- Cine a fost Moş Ion 
Roată?- 24 Ianuarie 
sărbătorim Unirea; 
- discuţii colective privind 
responsabilitatea fiecăruia, 
în cadrul clasei; 

dec.– ian.  

sept.  

oct.  

-program 
literar –
muzical; 
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cu adulţii; 
- să-şi formeze o 
conduită adecvată în 
sălile de spectacole; 

4. 

Cultivarea şi 
afirmarea 
capacităţii 
creatoare  

- să-şi dezvolte simţul 
artistic; 
- să-şi formeze 
atitudini estetice ; 
- să-şi dezvolte 
aptitudinile creatoare 
în diferite domenii ale 
artei ; 

- serbări și concursuri ; 
- « Mai vine Moş 
Crăciun? » 
- 8 Martie – E ziua ta 
măicuţă... 
- Teatrul-o instituţie de 
cultură 
- „1 Iunie” – ziua 
internaţională a copilului. 

periodic; 
dec.  
martie  
iunie  

-programe 
artistice; 

5. 

Cunoaşterea 
normelor de 
pregătire şi 
stingere a 
incendiilor 

- să-şi formeze 
comportament de 
apărare împotriva 
incendiilor 
-   să cunoască 
importanţa focului în 
viaţa omului   

- „Focul prieten sau 
duşman” 
- Concursuri diferite, pe 
aceeaşi temă 
- Expoziţie de desene  

apr.  

- mapă de 
prezentare ; 
- expoziţie ; 
- portofoliu 

6. 
Educaţie 
rutieră 

- să cunoască regulile 
de circulaţie rutieră ; 
- să-şi formeze un 
comportament 
responsabil ca 
participant la trafic ; 

- „Micul pieton”- concurs 
- întâlnire cu un agent de 
circulaţie 
- prezentare de filme, 
pliante, reviste  

mai  

- portofoliu; 
- proiect ; 
- concurs pe 
teme de 
circulaţie ; 

7. 

Formarea 
unei atitudini 
de 
responsabilit
ate faţă de 
educaţia 
ecologică 
prin ocrotirea 
mediului 
înconjurător 

- să cunoască relaţiile 
dintre om şi 
mediu ,interdependenţ
a dintre mediu şi 
dezvoltarea societăţii;   
- să-şi dezvolte de 
responsabilitate faţă 
de natură;  
 - să exprime atitudini 
în raport cu probleme 
legate de mediu; 

- drumeţii, activităţi 
practice de îngrijire a 
spaţiilor verzi; 
- proiecte de mediu, 
realizarea unor colecţii  pe 
teme variate; 
- „Săptămâna hărniciei”- 
concurs de colectare a 
materialelor refolosibile;  
- activitate de gospodarie 
în sala de clasă; 

martie  

apr. – mai 
permanent; 

- expoziţie; 
- portofoliu; 
- mapă de 
prezentare; 
-probe 
practice; 

8. 

Cunoaşterea, 
formarea şi 
păstrarea 
obiceiurilor 
şi tradiţiilor 
populare şi 
religioase 

- să păstrăm 
obiceiurile legate de 
sărbătorile religioase ;   

-„Bucuriile iernii” –
manifestari specifice 
evenimentului religios 
- „Învierea lui Hristos” - 
vizitarea /organizarea unei 
expoziții de ouă 
încondeiate 

periodic; 

-programe 
artistice; 
- serbări        
şcolare; 
-ateliere de 
lucru; 

9. 
Educaţie 
pentru 
sănătate 

 - să cunoască şi să 
înţeleagă normele de 
igienă şi influenţa 
factorilor de risc; 
- să–şi dezvolte 
responsabilităţile 
pentru mentinerea 
sănătăţii proprii şi a 
celorlalţi ; 
 - să deprindă şi să 
respecte un anumit 
« program » ; 

- Proiect pe teme de 
sănătate -“Unde intră 
soarele pe fereastră, nu 
intră doctorul pe uşă”  
- Întâlniri cu specialişti; 
- Proiecte de grup; 
- Vizite la cabinetul 
medical al şcolii ; 

oct. -nov.  
apr. – mai  
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Stâna la Breb -   proiect educațional 

Prof. Bîrlea Ileana Lucica 
Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

”Aș hori, horile-mi zin, 
Nu pot hori că-s bătrân, 
Aș hori, horile-mi plac, 
Nu pot hori, că-s beteag. 
Horile-s de stâmpărare , 
La omu cu supărare…” 

Folclor din Maramureș"Farmecul poeziei populare îl găsesc în faptul că ea este expresia cea mai 
scurtă a simţământului şi a gândirii." Mihai Eminescu         

Tradițiile, un tezaur inestimabil de înțelepciune și cunoaștere interioară, o poartă de intrare a sacrului 
în profan, nu trebuie uitate, ci transmise din generație în generație, pentru că nimic nu-i mai fermecător 
decât colțul de pământ în care ne-am născut, acest colț de rai pe care-l păstrăm în sufletele noastre și pe 
care-l ducem cu noi, oricât de departe ne-am afla, un tărâm spiritual care ne face să ne îndreptăm spre 
origini. 

Prin zâmbetul coconilor de la Breb, prin costumele populare pe care le-au  găsit în lada de zestre a 
bunicii, prin horile pe care le horesc,  peste care s-a așezat umbra uitării, prin cetera și zongora prăfuită 
reușim să salvăm și să transmitem ceea ce a fost cândva, într-un trecut nu prea îndepărtat, și care din 
păcate se uită, și poate nu va fi niciodată, ci va deveni poveste… 

Educaţia în secolul XXI ar trebui să urmărească familiarizarea cu valorile naţionale, materiale şi 
spirituale, renaşterea, valorificarea, perpetuarea tradiţiilor, utilizarea potenţialului educativ al datinilor, 
obiceiurilor şi literaturii populare, formarea conştiinţei naţionale, educarea civismului, a umanitarismului.  

Un obiectiv prioritar al educaţiei, în contextul socio-cultural al României contemporane, ar trebui să 
fie trezirea respectului pentru tradiţii – semn al statorniciei, al legăturii organice cu pământul strămoşesc – 
ce este una dintre principalele forme de manifestare a conştiinţei de sine a poporului român.  

În folclor sunt cuprinse adevăratele valori reprezentative pentru cultura românească: cultural-
etnografice, documentar-istorice, ritual-mitologice, literar-poetice. Prin cunoaşterea şi înţelegerea 
folclorului generaţiile tinere vor descoperi rădăcinile istorice ale neamului, profilul psihologic, etic, 
religios al românului – o alternativă serioasă la modelul de comportament insinuat de mass-media. 

Scenariul activității didactice 

1. MOMENT ORGANIZATORIC- se notează absenții, se pregătește sala de clasă pentru desfășurarea
proiectului. 

2. CAPTAREA ATENŢIEI

- profesorul creează o situaţie de comunicare, pretext pentru realizarea unei atmosfere relaxante; 

3. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII

Clasa va face o prezentare a zonei  Maramureşului istoric, apoi va prezenta scurte creaţii literare 
despre satul Breb, respectiv obiceiuri  și tradiții practicate in această zonă. 

Se vor prezenta lucrări realizate de către elevi in ceea ce priveşte stâna. Toate acestea vor fi adunate 
într-un portofoliu, fiind folosite ca materiale pentru realizarea unei reviste. Apoi elevii celor două clase 
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vor prezenta  o șezătoare, unde vor valorifica piese din folclorul autentic, piese pe care le-au cules de pe 
uliţele satului. 

Metode folosite: conversaţia, problematizarea, jocul de rol, expunerea.           

4. Obţinerea performanţei - 5 min

Elevii vor completa fișe de lucru 

- metodă: scrierea liberă 

- mod de organizare a activităţii: munca pe grupuri de elevi 

- mijloace: fişe de lucru 

5. Feedback-ul-3min
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE –  
OPORTUNITATE DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI   

ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

Prof. înv. primar Bîru Mioara 
Şcoala Gimnazială ,,George Apostu” Stănişeşti, jud. Bacău 

Printre zăcămintele sentimentelor noastre, cel mai frumos fenomen cu care te întâlnești la fiecare pas 
prin lumea celor mici este lumina din privirea lor, lumina din ochii copiilor.  

Activitățile extrașcolare incumbă prin specificul lor timpuri, oameni, spații, trăiri, atitudini, 
comportamente, acțiuni, unelte reale, artefacte. O lume. Lumea oamenilor mari. Prin activitățile 
extrașcolare se exersează VIAȚA ulterioară depășirii pragului lor de formare. Dacă activitățile își impun 
profesionalism, transmit atâta emoție încât orice se amprentează în memoria copiilor și vor fi folosite, cu 
siguranță, la momentul oportun: undeva, cândva. Școlarizarea este educația formală ce cuprinde 
experiențe care sunt deliberat planificate și utilizate pentru a-i ajuta pe tineri să învețe ceea ce adulții 
consideră important pentru ei (după Cucoș, C., 2002, pag. 35). 

O școală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, 
reprezintă motorul dezvoltării comunitare, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiți și motivați. 
Școala trebuie să fie deschisă la nevoile comunității, să identifice acele domenii în care poate dezvolta 
parteneriate comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri, activități de 
educație rutieră, educație pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc. 

Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și asupra integrării 
sociale în general. Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate, 
cooperarea acestora apare logică, stringentă iar menținerea unui parteneriat între școală și familie depinde 
de asumarea responsabilităților de către toți actorii educaționali. Formele de organizare a activității 
educaționale se află în plin proces de mo-dernizare, de adaptare a acestora nevoilor copiilor și tinerilor 
generației contemporane, generație cu nevoi, așteptări și atitudini total diferite față de acum câțiva ani. 
Educația nonformală oferă  acestora o libertate de acțiune mai mare, valorificând o pedagogie 
diferențiată, individualizată și personalizată. În devenirea personalității elevului, comunicarea 
permanentă, colaborarea și cooperarea factorilor educaționali reprezintă o prioritate, materializându-se în 
avantaje oferite de instituții în formarea sa, în spiritul valorii societății în care trăiește. 

Tipologia formelor de organizare a procesului de învățământ este extrem de complexă, amintind aici 
taxonomia acestora după locul lor de desfășurare: 

- activități organizate în mediul școlar (sala de clasă, lotul școlar, sala de sport, bibliotecă, laborator, 
sala de spectacole, ateliere, cercuri de informatică/șah/limbi moderne etc.); aceste activități reunesc 
grupuri de copii animați de o dorință comună: dorința de a crea și de a-și afirma aptitudinile. 

- activități organizate în mediul extrașcolar (organizate de colectivul didactic sau de instituții din afara 
școlii: teatre, case de cultură, biserică, organizații sportive, baze sportive, palate ale copiilor, cluburi, 
tabere, vizionări de expoziții/filme, vizite, excursii, drumeții). 

Activitățile extracurriculare pot avea conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. 
Activitățile extrașcolare 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. Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie 
bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Alegerea din timp a materialului și 
ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerință importantă pentru orice fel de activitate 
extrașcolară. 
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Există câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
1. în funcție de sursă, înglobează activitățile organizate de către școli (în afara mediului școlar) și de

către alte instituții extrașcolare specializate: centre de creație a copiilor/ centre de creație tehnică, centre 
ale tinerilor turiști/școli, cluburi sportive, școli de muzică și de arte pentru copii. 

2. au un rol complementar rolului școlii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de
cunoștințe și sunt venite din nevoia ca școlile să „asigure experiențe care să susțină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland și Andre, 1987). 

3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului școală – familie – comunitate. Dezvoltarea
depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare/extracurriculare reprezintă 
un element fundamental în rețeaua școală – familie – comunitate: „sunt parte din instituții extrașcolare și 
comunități și sunt influențate de familii și colegi”: eseuri, mică proză, versuri etc., în realizarea de lucrări 
pentru simpozioane și sesiuni de comunicări științifice cu tematică asemănătoare domeniului excursiei 
tematice efectuate (Feldman și Matjasko 2005). 

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educațional, ca set de intervenție complementară, apare ca o necesitate. 
Activitatea neformală, în forma ei de activitate extracurriculară, este un bun prilej de dezvoltarea a 
relațiilor colaborare între familie-școală-comunitate. Aceste trei instituții sunt generatoare de educație și 
cultură, de asigurare a unui viitor frumos pentru copii și tineri, sunt PARTENERI în educație și formare. 
Colaborarea dintre școală și familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va atinge scopul 
educațional propus, printr-o relație de echivalență dintre școala în comunitate și comunitatea în școală. 
Parteneriatele școală – familie – comunitate au la bază ideea că educatorii, elevii, părinții ceilalți membri 
ai comunității sunt parteneri în educație. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Agabrian M., (2006), Școala, Familia, Comunitatea, Institutul European, Iași
2. Barbieri M. (2009), Extracurricular activities. New York, NY: St. Martin’s Press.
3. Cernea, M., (2001) Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de

învățământ, în învățământul primar, Ed. Discipol, București; 
4. De Landsheere V., (1992), L’éducation et la formation, PUF, Paris.
5. Ionescu, M., Chiș, V., (2001) Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de

instruire și autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
6. Cucoș, C., (2006) Pedagogie, Ed. Polirom, București;
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GIMNAZIU 

PROF. BÎTE MARIN 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI 

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 unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului, 
etc. 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. 

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. 

Există 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. 

Bibliografie: 

1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
2. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de

instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007
4. www.edukid.ro
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Excursia – bucuria copiilor 

Prof. înv. primar Blaga Adriana 
Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 

Un mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului este excursia. 
Ea îi oferă elevului posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare varietate de 
aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu.  

Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură şi respectul 
pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia memorând pentru tot 
restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. 

În funcție de toate acestea, se pot proiecta excursii de 1, 2, 3, sau mai multe zile; în județ, în afara 
acestuia sau chiar în străinătate; excursii de studiu.  

Beneficiile pe care le poate aduce, în plan educativ, o excursie bine organizată sunt: 

 cunoașterea temeinică a elevilor, care în acest cadru se manifestă diferit de mediul școlar;
 crearea unor condiții superioare de socializare a elevilor;
 punerea elevilor în situații diferite decât cele cotidiene: solicitarea calităților de voință,

implicarea în acțiuni de întrajutorare, lărgirea orizontului de cunoaștere, formarea unor deprinderi 
gospodărești, aplicarea unor măsuri de protecție a mediului, dezvoltarea sentimentelor patriotice; 
 dezvoltarea calităților psihice și a abilităților motrice, într-un mediu variat;
 influența pozitivă a factorilor naturali asupra organismului;
 dezvoltarea trăsăturilor de personalitate.

Pentru reușita unei excursii, profesorul organizator sau animatorul de vacanță realizează o 
serie de activități pe care, de altfel le discută și cu participanții cum ar fi: 

 stabilirea traseului și a principalelor obiective de vizitat;
 informarea privind modalitățile de deplasare;
 cunoașterea caracteristicelor terenului din zona care urmează să fie parcursă;
 stabilirea detaliilor privind cazarea și masa posibilitățile de aprovizionare cu alimente și

apă, pe parcursul excursiei; 
 procurarea unor ghiduri turistice, hartă, busolă, care vor fi utilizate pe parcursul excursiei;
 stabilirea etapelor excursiei;
 stabilirea costurilor, cine le suportă, modul de colectare a sumelor, ce obligații revin

participanților; 
 popularizarea excursiei și aducerea la cunoștința elevilor a caracteristicilor traseului și a

activităților ce vor fi organizate; 
 realizarea înscrierilor, respectând o serie de cerințe, cum ar fi: vârstă apropiată, starea de

sănătate optimă, comportament disciplinat etc. 

Pentru a se realiza finalitățile educative avute în vedere la conceperea excursiei, traseul ales va 
cuprinde o combinație armonioasă, echilibrată și variată de obiective turistice și activități de recreare, care 
să-i stimuleze, să le mențină interesul și să-i transpună pe copii în situații generatoare de emoții pozitive. 

Este recomandat să ne propunem vizitarea unei suite de monumente istorice și ale naturii, banale, ori 
asemănătoare, doar pentru a avea o listă cât mai lungă de asemenea obiective bifate.  
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O încărcătură prea mare de obiective turistice și activități împiedică trăirile emoționale și momentele 
de reflexie personală asupra celor văzute, duce la oboseală și mai ales plictiseală, rămâne impresia că doar 
s-a „trecut” prin diferite locuri. Obținem contrariul celor propuse. 

În cadrul excursiei de o zi organizată la Grădina Zoologică din Oradea, în săptămâna Școala Altfel, 
elevii au avut ocazia să-și aprofundeze cunoștințele legate de animalele sălbatice, mediul lor de viață, 
hrană; dezvoltarea dragostei față de animale și trezirea dorinței de a le proteja.    

Captivaţi de ceea ce au văzut şi au auzit aici de la ghidul însoţitor, micii turişti au asistat la o vie lecţie 
de științe ale naturii. 

Bibliografie: 

1. Ioan, M. (2009), Managementul activităților turistice școlare, Oradea,  Ed. Treira
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Rolul calculatorului în procesul educațional 

Blaga Lucreția 
CNPR/CSEI Beclean 

Profesor itinerant/de sprijin 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată 
astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. Calculatorul 
trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care 
să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta 
trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă.  

Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine 
pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare 
poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi 
din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se 
perfecţioneze continuu.   

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 
procesul de învăţământ.  

Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 
interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective:  
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, 
de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera 
din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea 
explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.  

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe 
care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se 
oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi 
fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive.  

Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, 
a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 
profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul 
virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară 
fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea experimentelor reale 
este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, 
pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic.   

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, permite 
verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou 
experiment.  

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 
colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. 
Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite 
din diverse surse.  

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune 
desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel.  

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină 
cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care 
are nevoie.  
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Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact 
la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi 
dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.  

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai 
scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare 
care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale 
didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să 
cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile 
capabile să se integreze social.  

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a 
informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării 
abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.  

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 
programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 
interactive care să antreneze copii 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 educaţia formală.  

Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor softuri de 
foarte bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine programelor şcolare româneşti, de 
costurile foarte ridicate, de lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la 
schimbare a cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor.  

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un 
“robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil 
experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, 
atenţia, abilităţile practice.   

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de 
importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu 
se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru 
optimizarea procesului instructiveducativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu poate 
răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important 
rol în educaţie!   

Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de exemplu 
informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi 
bine gândit!   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Preşcolar Blagoe Rozeta - Ana 
Liceul Tehnologic Berzovia, Grǎdiniţa P. N. Berzovia 

Jud. Caraş-Severin 

Educaţia extracurricularǎ (realizatǎ dincolo de procesul de ȋnvǎţǎmȃnt) ȋşi are rolul şi locul bine 
stabilit ȋn formarea personalitǎţii copiilor noştri. Educaţia prin activitǎţile extracurriculare  urmǎreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţǎ 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ ȋn diferite domenii. Începȃnd de la cea mai 
fragedǎ vȃrstǎ, copiii acumuleazǎ o serie de cunoştinţe punȃndu-i ȋn contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din naturǎ. 

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.  

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 in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

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. 

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. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod 
echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor 
jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

Prof. Inv. Primar Blaj Adriana Mihaela       
Liceul Tehnologic ,,Mihai Novac” 

Structura Scoala Gimnaziala Nr. 3 Oravita 

„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 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. 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă, în mass-media). 

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.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi 
valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   
bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   
neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare 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.  
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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. 

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.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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.  

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.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - 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 posibilităţilor   şi 
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

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; 

* Decun, Livia, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în
,,Învăţământul Primar” nr. 4, 1998; 

* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

* Lespezeanu,   M.,   Tradiţional   şi   modern   în   învăţământul   preşcolar,   Editura   S.C.   Omfal,
Bucureşti, 2007 

* 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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Noile tehnologii și școala secolului XXI 

Prof. Daniela Blanariu 
Școala Gimnazială Nr. 156, București 

O educație de calitate presupune și utilizarea noilor tehnologii, respectiv a internetului. Activitățile 
extrașcolare sunt necesare pentru îndeplinirea acestui deziderat. Lucrarea de față oferă un exemplu de 
activitate care atrage atenția asupra utilizării în siguranță a internetului. Tentația folosirii internetului este 
foarte mare în rândul elevilor de diferite vârste. 

București,15.03.2015:  
Principalele informații furnizate de copii pe rețele de socializare sunt: poze în care se distinge clar fața 

copilului (81%), numele de familie (61%), numele școlii la care învață (59%) și vârsta corectă (47%). Mai 
mult, 16% dintre copii afirmă că au publicat pe profilul lor adresa de acasă și 10% numărul de telefon, 
potrivit unui studiu național despre 
fenomenul de bullying, realizat de 
Organizația Salvați Copiii în 2016.  

Plecând de la cazurile gestionate de 
specialiștii liniei de consiliere ctrl_AJUTOR 
în anul 2017, 327 cazuri din 1067 au 
implicat folosirea neadecvată a datelor 
personale, ducând la situații de 
cyberbullying, sexting și afectare a 
confidențialității și reputației online.  

Aceste date relevă faptul că este urgentă 
necesitatea protecției datelor în mediul 
online și nu numai. În  25 mai 2018 a intrat 
în vigoare obligativitatea protecției datelor 
conform Noului Regulament General de 
Protecția Datelor 
(http://www.dataprotection.ro/?page=Regula
mentul_nr_679_2016). 

”Dacă ai găsit pe net conținut ilegal sau dăunător copiilor sau dacă persoane străine ți-au cerut lucruri 
nepotrivite online, intră direct în pagina de raportare. Tu ne ajuți să găsim pericolul, noi îl eliminăm!” – 
mesaj transmis https://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor#viata-ta-online. 

Școala, alături de întreaga 
societate are rolul de a proteja și 
încuraja elevii în accesarea 
oportunităților digitale pentru 
dobândirea de cunoștințe, 
comunicarea, dezvoltarea de abilități 
și îmbunătățirea perspectivelor în 
carieră. 

Folosit structurat, Internetul 
stimulează dezvoltarea unor trăsături 
esențiale de care vom avea cu toții 
nevoie într-o societate în 
permanentă schimbare. Curiozitatea, 
spiritul de inițiativă, perseverența, 
adaptabilitatea, conștientizarea 

socială și culturală sunt doar câteva dintre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un tânăr.  
Utilizarea echilibrată a internetului contribuie la învățarea autodirecționată sau la aprofundarea 

noțiunilor studiate la școală. Pentru o societate preocupată de dezvoltare, fiecare copil ar trebui să 
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primească educație de calitate și să dobândească competențe și cunoștințele necesare pentru a prospera în 
secolul XXI. 

Deși pare o sursă facilă de aflarea informațiilor, internetul reprezintă un mare pericol pentru copiii 
care nu navighează în siguranță. 

În acest scop ei ar trebui să fie cetățeni digitali, să aibă o gândire critică în ceea ce privește selectarea 
informațiilor și nu în ultimul rând să cunoască drepturile, dar și îndatoririle privind postarea datelor 
personale în mediul online.  

Copiii au dreptul la un internet mai sigur! Acest deziderat poate fi dus la îndeplinire, dacă noi, adulții 
din viața lor ne unim eforturile. 

Bibliografie: 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor 
https://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 
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„FORMAREA PERSONALITĂŢII  PREŞCOLARILOR  
PRIN ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE” 

PROF. BLOJU RODICA 
GRĂDINIŢA P. P. Nr. 5 LUGOJ 

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. 

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. 

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. 
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 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 

 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 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. 
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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 copiii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR BOACĂ GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „ION HAULICĂ” IPATELE 

COM. IPATELE JUD. IAȘI 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

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.  

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 unui exercițiu 
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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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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL. CONCURSURILE ŞCOLARE 

Prof. Boboc Aurel 
Liceul Teoretic “Paul Georgescu” Ţăndărei, Jud. Ialomiţa 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, 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, concursuri 
etc. 

Ne oprim asupra unei forme de activitate extracurriculară: concursul şcolar. 
Deseori, când vine vorba de concursuri şcolare, ne gândim la competiţie şi ne întrebam dacă aceasta 

este bună pentru elevi sau nu. Competiţia nu este bună sau rea în sine, dar poate avea consecinţe pozitive 
sau negative. 

Participarea la concursuri şcolare are avantajele sale certe: 
 Îi învaţă pe elevi să facă faţă situaţiilor stresante;
 Ii pregăteşte pentru a lucra în echipă, mai ales dacă este vorba de un concurs pe echipe şi e

nevoie de solidaritate şi efort comun; 
 Il ajută pe elev să devină mai disciplinat şi mai organizat, să îşi organizeze timpul şi să

depună efort un timp mai îndelungat; 
 Il ajută pe elev să afle ce nivel de performanţă poate să atingă la o anumita disciplină, într-

un domeniu de care este pasionat. 
 Il ajută să îşi îmbunătăţească performanţele în domeniul vizat de concurs.
În mod evident, acest tip de activitate extraşcolară poate avea şi unele neajunsuri: 
 Competiţiile pot să afecteze stima de sine a celor care pierd.
 Cei care câstigă pot resimţi stresul menţinerii pe o anumită poziţie şi la următorul concurs.
 Ostilitatea poate să apară ca o consecinţă a concursurilor.

În articolul La ce folosesc concursurile și olimpiadele școlare? Constantin Cucoş observa că trăim 
într-o lume a ierarhizărilor și a competițiilor şi că şcoala nu poate face abstracție de această tendință. Este 
de acord cu faptul că olimpiadele / concursurile şcolare comportă, ca orice situație de învățare, și 
dimensiuni bune, profitabile, dar antrenează și efecte negative sau perverse la nivel de indivizi sau de 
grupuri, dar ce este mai important este faptul că un concurs este un exercițiu de punere în valoare a 
posibilităților unui elev în perspectiva unei învățări de performanță. 

Experienţa mea de 31 de ani la catedră ca profesor de matematică într-un liceu teoretic îmi permite să 
susţin necesitatea concursurilor şcolare ca forme complementare educației școlare, dar care au finalităţi 
menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare. 

Cei care scot în evidență doar unele aspecte din culisele concursurilor (ambițiile părinților, interesele 
profesionale ale cadrelor didactice, unele avantaje pe care le pot avea premianții olimpiadelor) uită lucruri 
mai importante, cum ar fi exercițiul de punere în valoare a posibilităților unor elevi în perspectiva unei 
învățări de performanță. Elevii nu sunt egali și, ca urmare, fiecare are nevoie să fie antrenat în raport cu 
predispozițiile pe care le poartă. Un învățământ modern trebuie să asigure această diferențiere a 
așteptărilor preconizate.  

Inițial, concursurile antrenează mai mulți elevi; este vorba despre cei din clasele primare ori 
gimnaziale, mai ales. Ei participă la concursuri variate, care le pun în valoare predispozițiile. Treptat însă, 
la nivel liceal, mai ales în ciclul superior, elevii se orientează: pentru cei mai mulți dintre ei un concurs nu 
este un scop în sine.  Concursul devine un moment de testare a propriilor achiziții, de gestionare a 
emoțiilor, de asumare a unor exerciții sau consecințe decizionale și este improbabil ca la aceștia să se 
pună problema că orientarea strictă către anumite concursuri ar putea provoca neglijarea dezvoltării unor 
aspecte ale personaltății.   

495



Mulți condamnă numărul mare de concursuri înscrise în CAEN, CAER, CAEJ sau organizate de 
anumite ONG-uri. Cred, dimpotrivă, că lărgirea paletei de olimpiade și concursuri școlare (artistice, 
sportive, practice) multiplică prilejurile de formare și exprimare a unor competențe diferite, în care să 
poată fi antrenați cât mai mulți elevi, și reprezintă o soluție pentru ca fiecare elev să se simtă luat în 
seamă, să se afirme, căci fiecare elev are ceva de spus într-o direcția sau alta. Un învățământ este cu atât 
mai dezvoltat cu cât acesta are în vedere și vârfurile ei, acei elevi care se implică și se formează prin 
participarea la concursuri școlare. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

Profesor Boboc Ilaria Cristina 

Educatia prin activitati extrascolare/extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea 
corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat precum si stimularea 
comportamentului creative 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. 

Trebuinta de a se juca, de a fi mereu in miscare, este tocmai ceea ce ne permite sa impacam scoala cu 
viata. 

Practicarea dansului de catre copii poate avea un efect miraculos asupra increderii in sine, a starii de 
spirit si a autocontrolului. Dansul implica energie imprimata in fiecare miscare si control total asupra 
intregului corp, ceea ce favorizeaza o dezvoltare armonioasa tuturor celor care il practica. Dansul este 
imbinarea ideala dintre arta si sport. 

In timpul orelor de dans, se pune accentul pe dezvoltarea conditiei fizice, a fortei, a elegantei in 
miscari, a echilibrului si a mobilitatii copilului, dar mai ales a disciplinei, obiectivul principal fiind 
participarea la campionate nationale si internationale de dans. Atentia profesorului este orientata catre 
bazele dezvoltarii creativitatii si ritmicitatii elevelor, pentru a intelege muzica si limbajul corpului. 

La antrenamentele de dans desfasurate in cadrul liceului nostru, alaturi de fete se aventureaza si 
parintii in lumea dansului, descoperind impreuna emotiile, energia, bucuria pregatirilor coregrafiilor pe 
cele mai cunoscute melodii ale momentului.  

Munca si efortul fetelor se concretizeaza prin rezultatele de exceptie obtinute de-a lungul anilor la 
Concursurile Nationale incluse in Calendarul Activitatilor Educative Nationale al MEN. 

Din anul 2011si pana in prezent, trupele de dans “All Stars” si “Veveritele”, au onorat numele 
Liceului de Arte “Ionel Perlea” Slobozia, prin numeroasele locuri I si, uneori II, obtinute la concursurile 
de profil (Alba Iulia, Vaslui, Focsani, Baraolt, Braila, Barlad, Adjud, Onesti, Odobesti).  

Urmare a prestatiei deosebite a fetelor in concurs, echipa liceului nostru a primit invitatie de 
participare la Festivalul European de Dans din Ungaria. De asemenea, in ultimii 3 ani, trupele noastre de 
dans obtin la Barlad si trofeul prezentatorului, pentru “emotiile transmise, gingasia si acuratetea 
miscarilor, delicatete, sensiblitate si creativitate”. 

Meritele elevelor noastre au fost apreciate si de catre comunitatea locala. In anul 2018 au fost 
felicitate si premiate de catre Consiliul Local Slobozia, care de altfel ne sustine ori de cate ori le solicitam 
sprijinul. Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ialomita a oferit elevelor noastre sansa de a participa 
gratuit la Tabara Nationala de Dans Sacelu – jud Gorj. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Prof. înv. prescolar BOCA ANA-MARIA 
Gradinita cu program Prelungit ,,Trenuletul Veseliei” Bistrita 

 Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci 
ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein) 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal 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.  

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. 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.  

Componenentă 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 randul 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.  

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională a 
şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de 
realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. 
Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se 
implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele 
proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale 
ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, 
respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. În lucrarea intitulată 
Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,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 extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. Finalităţile educaţionale ale activităţilor 
extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia 
intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin caracterul lor ludic, 
activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată curiozitatea 
ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea 
critică a elevilor. 
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Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de 
creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. Prin participarea la 
concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, festivaluri naţionale de teatru în 
limbile de circulaţie internaţională, proiecte interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua 
Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente artistice dedicate Săptămânii 
Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile 
şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi 
deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora.  

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un prilej 
de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc la formarea 
competenţelor transdisciplinare. Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii 
umane, este un alt obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din 
calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt 
astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, 
respect, frăţie, solidaritate umană).  

Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor 
maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de 
importante în realizarea educaţiei religioase. Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la 
realizarea educaţiei estetice a elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi 
de cultivare a dorinţei de frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în 
înţelegerea mesajului unei opere de artă etc.  

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

Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă 
de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte 
libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile 
fapte, să aibă o atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie 
activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, 
acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului 
liber în grup (cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de 
naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de 
Ziua Mamei etc. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la 
diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizânduse astfel şi educaţia pentru 
mediu si pentru sănătate a elevilor.  

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante evenimente 
din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele 
patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni. La mare înălţime în topul priorităţii elevilor 
se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată prin activităţi extracurriculare foarte atractive : 
competiţii sportive între clase sau între şcoli, excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie 
pentru viaţă. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea 
trasăturilor de voinţă şi de caracter. 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 
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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. 

Bibliografie:  
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Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002  
Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987 
 Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001 

500



Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Bocai Claudia Marilena 
Sc. Gimn. ”Nicolae Titulescu”, Caracal, Olt 

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. 

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 
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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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Activitatile extrascolare pe care pe care le oferim 

p.i.p Bodea Angela,  
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca 

 Activitatile extrascolare pe care pe care le oferim copiilor nostri au un rol important în cresterea si 
dezvoltarea lor. Aceste preocupari suplimentare ofera copilului posibilitatea de a se misca, de a 
interactiona, de a se relaxa, de a se exprima liber si de a descoperi, experimenta. 

 Activitatile extrascolare desfasurate in școală sunt din cele mai diverse si vor fi organizate in functie 
de tema fiecarei luni: 

 Excursii si vizite 
 Serbari scolare (iarna si la final de an scolar) 
 Vizionari si spectacole (colaborare cu trupe de teatru ce va prezenta periodic spectacole fie in 

gradinita, fie la sediul lor) 
 Sarbatorirea unor evenimente si zile speciale (Book Week, Green Week, Mother’s Day, Bike Week 

etc) 
 Invitati speciali (in functie de tema lunara) 
 Organizarea unor targuri (de carte, de Craciun, de Martisor etc) 
 Tabere pentru copii 
 Scopul acestor activitati este de a antrena copilul in activitati diverse, de a conceptualiza activitatile si 

informatiile primite in gradinita, de a oferi copilului posibilitatea de a experimenta, de a cunoaste lumea 
din jurul lui.1 

 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 28 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.” 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 

1 http://littlelearners.ro/procesul-de-invatare/activitati-extrascolare/  
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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. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile 
artistice.  

 Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la 
cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor 
pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii 
artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de 
creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei 
populare.2 

2 http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/383/p.27-
31%20Rolul%20activitatilor%20extrascolare%20in%20dezvoltarea%20aptitudinilor%20artistice%20la%20copii.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
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ROLUL BENEFIC AL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN EDUCAREA COPIILOR 

BODEA DORU-CĂTĂLIN 
Școala Gimazială ,,Lucian Blaga” Baia Mare – Maramureș 

“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”) 

Învățământul de azi nu se mai poate focaliza doar asupra transmiterii si recepționării unui volum de 
informații cât mai mare, proces în care este exersată cu preponderență memoria și este stimulată 
capacittea de înregistrare. El trebuie să fie în același timp un proces de dezvoltare al inteligenței, al 
gândirii creatoare, al receptivității față de nou, al aptitudinii de a inova, de a inventa, de a raționaliza. 

Capacitatea de ,,a învăța”, sau de ,,a se instrui” reprezintă unul din atributele fundamentale ale 
comportamentului uman. Dezvoltarea societății omenești a purtat cu sine peste secole de civilizație 
eforturi deosebite pentru îmbunătățirea continua a procesului de instruire și creșterea eficienței sale. 
Eforturile s-au materializat în fundamentarea de stategii de învățare și tehnologii didactice menite să 
optimizeze transferul de cunoștințe de la ,,posesor” către ,,destinatar”. În astfel de strategii de învățare se 
încadrează și au un rol deosebit in rocesul de acumulare al cunoștințelor și activitățile extrașcolare 
desfășurate la clasa de elevi, indiferent de vărsta acestora.  

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel cel ce transmite informația putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Observăm că termenul „activităţi extrașcolare” se referă  la ansamblul activităţilor (academice, 
sportive, artistice) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora în grupuri 
de elevi sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din planurile cadru de învăţământ. 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. 

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.  Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice  în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se 
trăiesc. Activităţile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă și 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei.  

Activitățile extrașcolare sunt foarte variate. În continuare voi da câteva exemple de astfel de activități 
care au un rol deosebit în dezvoltarea capacității elevului de a asimila în mod plăcut cunoștințele. 

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
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Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimulează și orientează copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. Aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele 
elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara 
clasei. Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 
alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Jocurile de mișcare și activitățile în aer liber prin care se urmărește dezvoltarea armoniasă a fizicului 
copiilor, precum și o serie de deprinderi și calități morale ca: sentimentul de solidaritate cu interesele 
echipei din care face parte copilul, răspunderea pentru faptele proprii și ale coechipierilor, voința, 
tenacitatea, stapânirea de sine. Expunerea clară a regulilor de desfașurare a fiecărui joc în parte, variantele 
ce se pot crea cu ajutorul fanteziei copiilor, dezvoltă în același timp memoria, spiritul de observație și 
organizatoric, perspicacitatea, inventivitatea, inițiativa și atitudine creatoare.  

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. 

Indiferent de tipul activităţilor extracurriculare urmate, efectul acestora pare să fie în toate studiile 
realizate pe această temă unul pozitiv.  

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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Rolul activitǎţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof. înv. Primar - BODESCU DANIELA 
ŞCOALA PRIMARǍ SÎRBEŞTI-ALIMPEŞTI 

„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”)  

Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ pentru lumea contemporanǎ, 
îndeplinirea acestora reclamǎ efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil 
educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribunǎ a 
educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces trebuie ajutat sǎ-şi formeze o concepţie corectǎ asupra 
existenţei, întemeiatǎ pe moralitate şi respect social, sǎ adopte drept puncte de reper valori autentice şi sǎ 
se integreze armonios în societate. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizatǎ, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicǎm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţa creatoare, trasǎturi specifice 
copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care sǎ le lǎrgeascǎ lumea spiritualǎ, sǎ le împlineascǎ setea de 
cunoaştere, sǎ le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare sǎ iscodeascǎ singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile.   

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. 
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 activitǎţi sunt de o realǎ importanţǎ într-o lume dominatǎ de mass media şi ne referim la 
televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât sǎ contribuie la transformarea copiilor noştri în 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. Se ştie cǎ începând de la cea mai fragedǎ vârstǎ, copiii acumuleazǎ o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din naturǎ.    

Activitǎţile de acest gen  au o deosebitǎ influenţǎ formativǎ, au la bazǎ toate formele de acţiuni 
turistice: plimbǎri, excursii, tabere, colonii. În cadrul activitǎţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntǎ 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, 
preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţǎ de  naturǎ, faţǎ de om şi realizǎrile sale. În 
urma plimbǎrilor, a excursiilor în naturǎ, copiii pot reda cu mai multǎ creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realitǎţii, în cadrul activitǎţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite 
în activitǎţile practice, în jocurile de creaţie.  

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.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intui şi pretui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionǎrile şi spectacolele  constituie o altǎ formǎ de activitate extracurricularǎ în şcoli, prin care 
copilul face cunoştinţǎ cu lumea minunatǎ a artei.  

Deşi aceastǎ formǎ de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea 
ei deosebitǎ rezidǎ din faptul cǎ ea constituie o sursa inepuizabilǎ de impresii puternice, precum şi din 
faptul cǎ apeleazǎ, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul cǎ arta 
filmului dǎ copiilor iluzia realitǎţii. 

Cadrele didactice au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influenţǎ pozitivǎ mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în scoală 
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.             

În concluzie, putem spune cǎ 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. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Psihopedagogie specială Bodnar Firuța 
C.S.E.I. Vișeu de Sus, Maramureș 

 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”. 

Activităţiile extrașcolare 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 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, 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 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.  

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.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracușcolară, 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.  

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 
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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. 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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar Bogasieru Cosmina Alina 
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 

   „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 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.  

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.  

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 

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.  

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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Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru 
meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului 
liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice.  

Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă.  

Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse 
domenii ale artei populare. 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.  

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.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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NATURA ÎȘI CHEAMĂ COPIII! 

Educatoare: Prof. Bogdan Adriana,  
Grădinița Nr. 62 București 

”Veniți, ai codrilor prieteni, 
Veniți la ei, cu suflet viu, 

Veniți cât brazii mai au cetini, 
Veniți cât nu e prea târziu!.” 

(Vasile Militaru, Ne cheamă pădurea) 

Dumnezeu a creat omul din țărână, spun Biblia și cele mai noi descoperiri în domeniul biologiei. 
Suntem creați din țărână și îi simțim acesteia chemarea! Mai ales copiii! De câte ori preșcolarii 
dumneavoastră v-au rugat: ”să mai stăm afară, mai vreau să stau”!? Iar noi, adulții, cuprinși de grijile de 
zi cu zi și de programul prestabilit, nu am răspuns: ”Trebuie să intrăm!”, nelăsându-ne impresionați de 
insistențele lor!? 

Spre deosebire de adult, copilul trăiește într-o altfel de ”lume”, simte mai bine decât acesta , de fapt, 
copilul știe/ simte că natura este parte din el! În această era tehnologizată, copilul preferă tableta în locul 
naturii pentru că noi, adulții, nu am știut să părem impresionați de frumusețea acesteia în fața copiilor și 
pentru că nu le dăm răgaz să o exploreze și să o înțeleagă.  

Activitățile extrașcolare desfășurate în natură sau activitățile care folosesc ca material elemente din 
natură au un impact deosebit asupra dezvoltării copiilor și asupra implicării acestora în orarul grădiniței. 
Preșcolarii care petrec timp în natură în fiecare zi sunt mai calmi, mai creativi, mai sensibili, mai atenți, 
mai deschiși, mai prietenoși, ba chiar au rezultate mai bune la învățătură! 

La grădiniță se pot desfășura nenumărate activități în aer liber, acestea având de multe ori caracter 
interdisciplinar. Cu puțin timp în urmă, în timpul programului ”Școala Altfel”, am realizat împreună cu o 
colegă ”un experiment” pentru a vedea rolul naturii în implicarea și dezvoltarea personalității copiilor: am 
ales două grupuri de copii, ”Exploratorii” și ”Laboranții”, cărora le-am solicitat să picteze un cuib de rață 
cu ouă în el. Diferența dintre cele două grupuri a fost că ”Exploratorii” au avut contact cu natura, pe când 
”Laboranții”, nu.  

Grupul ”Exploratorii” a mers în Parcul Tineretului și a observat cuiburi de rață, au adunat crenguțe și 
au construit în echipă propriul cuib, apoi au pus în acesta ouă de rață. De asemenea, copiii au spart ouăle, 
le-au mirosit, au degustat ouă de rață fierte (pregătite acasă). În urma tuturor acestor acțiuni, au fost 
implicate toate simțurile: au pipăit crenguțele și coaja oului, au văzut cuiburi adevărate construite de către 
rațe, precum și rațe în cuib și pe lac, au degustat și mirosit oul de rață. Democrit a spus un lucru 
extraordinar: ”Natura și educația sunt asemănătoare, căci educația transformă pe om și, prin această 
transformare, creează natura.” 

Grupul ”Laboranții” doar au privit câteva imagini cu cuiburi de rață și cu ouă și au purtat o convorbire 
referitoare la cuiburi, la gustul și mirosul ouălor de rață.  

Diferența de realizare a picturilor celor două grupuri a fost foarte mare: ”Exploratorii” au pictat 
cuiburi cu ouă aproape ”reale”, cu detalii , pe când ”Laboranții” au avut lucrări sărăcăcioase, fără 
expresivitate.  

Din acest experiment am ajuns la concluzia că rolul activităților extrașcolare desfășurate în natură și 
în contact cu aceasta este foarte important: se îmbogățesc cunoștințele despre natură, stimulează 
socializarea și munca în echipă, dezvoltă comunicarea și spiritul de observație, cultivă spiritul practic, 
determină copiii să fie atenți la semeni și să protejeze natura, să respecte reguli: ”Pe copil îl educă tot ce îl 
înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munții, rândunelele, cucul.  

Faceți tot posibilul ca și copiii dumneavoastră să iubească tot ce îi înconjoară pentru că, fără dragostea 
față de natură și animale omul nu poate să simtă din plin ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre 
cuvinte- VIAȚA” (C. Mihăiescu). 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.  BOGDAN  LUCIA 
LICEUL CU PROGRAM  SPORTIV ARAD 

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 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 socio-afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare social. 

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 școala cu viața. 

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu 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 școlii şi al învăţământului primar–pregătirea copilului pentru 
viață. 

 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. 

Exemple de activități extrașcolare 
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 desăvârțesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele şcolare 
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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 și au creat 
opera 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. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi 
mă refer 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 slab dezvoltați intelectual. 

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.  

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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea  rol de motivare. 

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

Bibliografie: 

1. Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, în
“Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar”, în
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Ionescu, M., Chiş, V., „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
4. 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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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof.  Înv. Primar Bogdan Mariana 
Școala Gimnazială Măicănești, Vrancea 

“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.  

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, 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 
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 
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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.  

 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.  

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: 

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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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Bogdan Vasile 
Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi” Hanu-Conachi, Galați 

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilite înformarea personalității copiilor noștri. 

Activitățile extracurriculare constituie modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. Elevii 
nu pot evolua doar în cadul orelor de curs, ei au nevoie de aceste activități prin care să își poata dezvolta  
capacități ce țin de sociabilitate, optimism, creșterea sistemului valoric personal, creșterea stimei de sine 
și a încrederii în forțele proprii. Elevilor le trebuie schimbate convingerile, ei trebuie lăsați să intre în 
contact cu tot ceea ce este nou, să-și descopere plăcerea de a crea. 

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.  

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 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 procesului instructiv-educativ şi cea extraşcolară trebuie să 
cuprindă masa de copii.  

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor acestuia trebuie să fie 
dominantele acestui tip de activitate. Această categorie de activități oferă copiilor destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoașterea unor aptitudini. Având 
un caracter atractiv, copii participă cu însuflețire și dăruire.  

Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, cu condiția să-i lași 
pe ei să conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 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. 

În concluzie, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează 
implicarea tinerei generații în actul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 
realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. Secretul 
este să știi ce măsuri trebuie luate și modalitatea de aplicare a acestora la momentul potrivit. 

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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Rolul activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. înv. primar: Boiangiu Angela            
Şcoala Gimnazialǎ Gîrla Mare, Mh 

 „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) 

Activitǎţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învǎţǎmânt, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţionalǎ şi plǎcutǎ a timpului lor  liber.               

Ele prezintǎ unele particularitǎţi prin care se deosebesc de activitǎţile din cadrul lecţiilor. Acestea se 
referǎ la conţinutul activitǎţilor, durata lor la metodele folosite şi la formele de organizare a activitǎţilor. 

Conţinutul acestor activitǎţi nu este stabilit de programa şcolarǎ, ci de cǎtre cadrele didactice, în 
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participǎ într-o atmosferǎ de voie bunǎ şi optimism, cu însufleţire şi 
dǎruire, la astfel de activitǎţi. 

Activitǎţile extraşcolare pot îmbrǎca variate forme:spectacole cultural artistice, excursii, drumeţii, 
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temǎ centralǎ este o cerinţǎ 
foarte importantǎ pentru orice fel de activitate extraşcolarǎ. 

Dat fiind rolul educativ al serbǎrilor şcolare în istoria învǎţǎmântului românesc şi constatând cǎ 
lucrǎrile destinate serbǎrilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, valenţele şi 
scopul lor, ca însuşi sistemul educaţional care le-a generat şi degenerat actualmente se pune accent pe 
forma de activitate extraşcolarǎ, serbarea şcolarǎ.            

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 copiilo. 

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 
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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: 

Bibliografie: 
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Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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Impactul activităților extracurriculare asupra elevilor 

Prof. Boiangiu Emanuela Luiza 
Grădinița cu P.P. nr. 20/Dr. Tr. Severin 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, 
oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică 

concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice,unde am obținut  
multe premii .  

De ce e bine să-l implici în multe activități extrașcolare? 

 pentru că sistemul românesc de învățământ nu oferă cele mai propice șanse pentru a se
dezvolta în anumite domenii, iar activitățile extrașcolare îi dau șansa de a învăța lucruri cu 
adevărat utile; 

 oferi copilului o perspectivă mai largă asupra vieții sociale și îi dai ocazia să își dezvolte
inteligența emoțională; 

 poate socializa cu copii care au aceleași preocupări și își poate forma un grup care să-l
ajute să se dezvolte; 

 nu mai are timp să își formeze sau să adere un anturaj rău intenționat;
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 poți testa și dezvolta aptitudinile și abilitățile pe care le are concursurile sunt forme
competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

BOLBOREA DANIELA-IULIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EMIL PANAITESCU”,  

CUDALBI, GALAȚI 

„A-ți cunoaște neștiința este partea cea mai bună a cunoașterii.” 
- CONFUCIUS – 

Vorbele simple dar pline de însemnătate ale filosofului chinez, Confucius, au influențat decisiv 
gândirea asiatică, apoi, progresiv, pe a altor popoare. 

Neștiința e cea care stă la baza cunoașterii – s-ar putea spune cu alte cuvinte, astfel încât, puterea 
educației intervine în forță la acest nivel. Copiii sunt începutul, cuprinsul, dar și încheierea unui proces 
care stă la baza celei mai frumoase profesii: aceea de a fi dascăl. Tot copiii reprezintă însăși  inspirația de 
care e nevoie pentru a duce actul educațional la un alt nivel, care, de altfel, este atins de ceva vreme, cu 
brio chiar. Școala, cu tot ceea ce implică ea, este motorul copilului devenit elev, dar care nu va înceta 
vreodată a fi COPIL. De aceea, activitățile diverse, noi, diferite, atât „indoors” (în interior) cât și 
„outdoors” (exterior) sunt din ce în ce mai practicate. 

Nu numai că este centrată pe elev, educația 
extracurriculară îl și ajută pe elev să se formeze, 
dincolo de un nivel cognitiv, ci mai ales din punct 
de vedere social, interacțional, al creșterii stimei 
de sine și al optimismului.  

Confortul psihic pe care îl simte elevul la 
astfel de activități, ajută la participarea lui activă, 
voioasă, recreativă, într-o atmosferă atractivă, 
plină de dăruire și însuflețire.  

Rolul unor astfel de activități extrașcolare este 
primordial în educația zilei de azi. S-au schimbat 
timpurile, metodele, abordările, însă copilul tot 
copil e.  

Are constantă nevoie de atenție, îndrumare, 
căldură sufletească, aprobare, corectare, etc. 

Așadar, pentru o categorizare clasică se poate 
vorbi despre rolurile activităților extrașcolare astfel: 

1. Atenția și devotamentul pe care elevul le simte prin intermediul acestor tipuri de activități.
2. Formarea continuă diversificată, ca extensie a activității școlare proprii.
3. Comunicarea interactivă, libertatea în exprimare – elevul însușindu-și unul dintre drepturile

primordiale. 
4. Creativitatea gândirii este „expusă”, chiar „cercetată” prin intermediul genului acesta de activități.
5. Interacțiunea la alt nivel a participanților la actul educațional – atât părinții, cât și invitați speciali,

pot colabora cu elevii și cadrele didactice pentru o activitate extrașcolară, garantând succesul unei 
comunicări optime, complexe. 
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6. Performanța academică crește odată cu creșterea stimei de sine, a curajului pe care elevii îl
dobândesc în urma activităților extracurriculare. 

7. Elevul învață să își dozeze timpul în mod optim.
8. Se creează deprinderi noi – elevul descoperă că lucrurile studiate la școală au practibilitate în viața

de zi cu zi și invers. 
9. Se dezvoltă și crește treptat simțul responsabilității și al devotamentului.
10. Introducându-se activități noi, apar oportunități noi și elevul își lărgește orizontul școlar și nu

numai, adițional, făcându-și noi prieteni. 

„Macroroluri”, roluri, „microroluri” – toate arată beneficiile introducerii activităților extrecurriculare 
în educație, numărul lor fiind extrem de mare. Primordial rămâne faptul că elevul este cel pe care se 
concentrează orice tip de act educațional, fără a simți intimidare sau expunere totală. Totul este ghidat. 
Elevul este ajutat să descopere, totul devenind despre elev, pentru elev, cu elevul. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Bologh Floarea Silvia 
Școala Gimnazială Certeju de Sus 

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 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 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 suportpentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelorpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Exemple de activități extrașcolare: 

- 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. 

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

- Spectacolele - constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

- 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 și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 

vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, 
le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin 
seminificativ. 

- 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 posibilitățile pe care aceștia le au. 
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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.  

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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PSIHOPEDAGOGIA FAMILIEI COPILULUI CU DIZABILITĂȚI 

Prof. Înv. Preșcolar Boloș Ioana-Florina 
G.P.P Nr. 1, Remetea, Jud. Bihor 

Omul este o ființă sociabilă, dependentă de activitățile pe care le desfășoară. El simte nevoia de a 
coopera și comunica permanent cu societatea. 

 În zilele noastre întâlnim la tot pasul oameni cu deficiențe, pornind încă de la grădiniță. Ei sunt 
percepuți diferit de ceilalți, deoarece au o concepție greșită despre aceștia și oarecum îi marginalizează 
din cauza deficiențelor lor. 

La grădiniță am observat că cei mici acceptă cu ușurință un copil cu probleme, pentru ei nu are 
importanță felul în care arată sau se mișcă un coleg, astfel oricine poate fi inclus în jocurile lor. 

 Trebuie înțeles faptul că, la fel ca și ceilalți aceste persoane sunt și ele oameni, fiind produsul unic al 
eredității lor și al mediului. La rândul lor, au două păreri în ceea ce privește impedimentul propriu: unii îl 
consideră un dezastru, iar alții un simplu inconvenient. 

 În aceeași situație se află și familiile copiilor cu dizabilități. De multe ori, părinții consideră ca 
afecțiunile copiilor sunt rezultatul greșelilor lor săvârșite în tinerețe și nu numai. Ei au tendința de a izola 
copilul și a-l ascunde de societate pentru a nu fi catalogat drept o „ciudățenie a naturii”. 

 Societatea îl va marginaliza, îl va desconsidera și cel mai probabil îl va privi cu milă. Unii îi vor 
adresa vorbe răutăcioase ce vor duce în cele din urmă la pierderea încrederii de sine, la tendința de a se 
ascunde. Copilului îi va fi frică de societate și va încerca tot mai mult să o evite. 

 Dacă familia va apela din timp la un consult de specialitate și va respecta tratamentele prescrise sunt 
șanse foarte mari ca și acei copii să fie integrați în societate și să ducă o viață normală. 

 De foarte multe ori nașterea unui copil cu probleme stârnește discuții și probleme într-o familie. Apar 
reproșuri și discuții între membrii acesteia, care treptat vor duce la o răcire a relațiilor. Apariția unui copil 
cu deficiențe va spulbera toate visele și dorințele părinților din perioada sarcinii. 

 O altă problemă ce apare în familiile cu copii cu dizabilităţi este raportarea la fraţii şi surorile pe care 
îi au aceştia. Uneori frații au și ei tendința de a-l respinge pe membrul cu deficiențe sau din contră 
prezența unui astfel de copil în sânul familiei va avea efecte pozitive asupra acestora. Părinții trebuie să 
acorde un tratament egal tuturor copiilor, nu trebuiesc facute diferențe între acești copii. 

 Familiile în care există copii  cu dizabilităţi trăiesc, de cele mai multe ori, intr-un stres amplificat de 
oboseala la care sunt supuse, au moralul scăzut, și necesită o schimbare a  stilului de viaţă. Unii părinţi 
prezintă riscul depresiei nervoase, în timp ce alții renunță pur și simplu la a mai fi membri ai familiei 
respective. Aceste stări, au un impact și mai mare, sunt amplificate atunci când vin din partea altor familii 
sau a comunității prin mentalitatea afişată faţă de aceste familii. 

 Familia trebuie să înțeleagă că are un copil unic, diferit pe care trebuie să îl învețe cum să trăiască 
printre cei sănătoși. 

 După diagnosticarea unui astfel de copil, unii părinți au tendința de a-l supra-proteja pe cel mic, lucru 
care va fi tot în dezavantajul copilului.Copilul nu trebuie considerat niciodată neputincios, bolnav sever. 
Dimpotrivă, el trebuie mereu încurajat şi susţinut în acţiunile pe care le face. Numai un asemenea 
comportament îi va face pe cei din jur să-l vadă într-o perspectivă optimistă şi tot aşa se va vedea copilul 
pe el însuşi. 

 Părinții trebuie să exerseze cu copilul, să învețe cu el, să îi acorde încredere și nicidecum să facă totul 
în locul lui.Dacă va fi lăsat în pace, iar restul se vor ocupa de toate, el va deveni foarte dependent, iar în 
timp își va pierde încrederea în forțele proprii. 

 Un copil cu probleme trebuie apreciat pentru ceea ce poate el să facă, trebuie încurajat pentru orice 
lucru mărunt de care este capabil, dar copilul nu va fi singurul încurajat, la fel se va proceda și cu familia 
acestuia, iar încurajarea și ajutorul în aceste cazuri vine din partea asistentului social, care are aceste 
îndatoriri. 
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Așadar, familia este și va fi întodeauna mediul în care cu toții ne simțim iubiți și protejați.Familia 
trebuie să ofere un sentiment de liniște și pace.Atâta timp cât membrii acesteia trăiesc în bună înțelegere 
și armonie copilul cu dizabilități se va simți protejat și în mediul său. 

528



DISEMINARE ACTIVITATE din ȘCOALA ALTFEL 
,,DE VORBĂ CU POLIȚISTUL DE PROXIMITATE” 

Prof. BONCEA  NICULINA MARIA 
Liceul de Informatică ,,TIBERIU POPOVICIU” CLUJ NAPOCA 

1. Data desfăşurării: 6 noiembrie 2018
2. Durata activităţii:  2 ore
3. PARTENERI-INSPECTORATUL DE POLIŢIE   JUDEŢEAN  CLUJ

- CLUBUL SPORTIV  ,,CLUJUL PEDALEAZĂ”
           - DISPENSAR ȘCOLAR XXII Cluj Napoca
           - Cadrele didactice 

4. Grupul ţintă: -212 din grupul țină,  ciclul primar
5. Parteneri implicaţi:
- CLUBUL SPORTIV  ,,CLUJUL PEDALEAZĂ” 
- Inspectoratul Județean de  Poliție Cluj 
- DISPENSAR ȘCOLAR XXII  Cluj Napoca          
- Cadrele didactice 
- Părinții 
6. Obiectivele:
- Creşterea gradului de cunoaştere de către elevi a prevederilor legale privind ordinea şi siguranţa 
publică, inclusiv a regulilor de circulaţie.. 

              - Prevenirea încălcării regulilor şi normelor de conduită în şcoală şi în spaţiul public. 
              - Stimularea interesului în vederea  însuşirii a cât mai multor aspecte despre circulaţia rutieră. 

              - Formarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice. 

              - Familiarizarea cu semnificaţia indicatoarelor rutiere şi a rolului agentului de circulaţie. 

              - Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie. 

              - Formarea unor trăsături de caracter: respect reciproc, spirit de întrajutorare, ordine şi disciplină. 
7. Resursele:

a. umane:   8 cadre  didactice, 212  copii, 5  părinti, 2 agenți de circulație, 5 membri de la
CLUBUL SPORTIV ,,CLUJUL PEDALEAZĂ” 

b. materiale:  echipamentele din dotarea Poliției si a CLUBULUI SPORTIV   ,,CLUJUL
PEDALEAZĂ”  
8. Descrierea activităţii:

Activitatea de față a insuflat visul la o carieră de polițist şi o activitate de neuitat pentru şcolarii nostri, 
deoarece  micii elevi  au avut ocazia să primească vizita  polițiștilor de la  CIRCULAȚIA RUTIERA,  să 
observe mașina de poliție,  să cunoască detaliile echipamentului şi să afle  ce  trebuie să facă în cazul 
producerii unui accident. Copii au fost fascinaţi de echipamentele din dotare, de costumul de polițist și de 
modul de acțiune al acestora atunci cand au facut o demonstrație. Iar de aici până la visul la o carieră de 
polițist nu a fost decât un pas.   

Copiii pot fi colaboratori de nădejde, prevenţia fiind mai importantă şi mult mai ieftină decât 
intervenţia, iar formarea unor trăsături de caracter, ca respect reciproc, spirit de întrajutorare, ordine şi 
disciplină este o  provocare asumata de toti  actorii educaționali.  

Totodată s-a realizat o creştere a gradului de cunoaştere de către elevi a prevederilor legale privind 
ordinea şi siguranţa publică, inclusiv a regulilor de circulaţie rutieră, precum și a  regulilor şi normelor de 
conduită în şcoală şi în spaţiul public, prin formarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile 
publice, cunoașterea  semnificaţiei  indicatoarelor rutiere şi a rolului agentului de circulaţie. 

Micii şcolari au avut parte de o lecție educativă, în care au pătruns în tainele nebănuite  ale  circulației 
pe drumurile publice, inclusiv a unor posibile accidentări.  
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Mai întâi, am învățat că, în principiu, copiii mai neastâmpărați sau prea curioși sunt predispuși acestor 
tipuri de accidente.Totuși, deși suntem foarte atenți, chiar și nouă ni se poate întâmpla să ne accidentăm! 

9. Modalităţi de evaluare a activităţii:
c. Comportamentul copiilor
d. Fotografii
e. Proiectul/Fișa de activitate
f. Diplome, medalii

10. Rezultate înregistrate:
-  cunoașterea  regulilor specifice  circulatiei rutiere, a  semnificaţiei  indicatoarelor rutiere şi a 

rolului agentului de circulaţie. 
-  formarea deprinderilor de comportare civilizată pe drumurile publice  
-  observarea   echipamentului din dotare. 

11. Sugestii, recomandări:
a. Implicarea  unui numar mai mare de parinti, mai ales in cadrul preventiei.
b. Atragerea unor sponsorizari pentru a realiza activitati care sa implice si  recompensarea copiilor

care se deosebesc  in sens pozitiv prin atitudine, comportament, cunostinte practice 

  Poze din activitate 
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Activități de succes în 
Săptămâna Școala Altfel 

Prof. Înv. Primar: Böndi Mohácsi Júlia Judith 
Școala Primară nr. 2 Sântimreu 

Săptămâna Școala Altfel 2019 este al șaptelea an în care Ministerul Educației susține educația 
alternativă prin activități informale pentru copii prin “Programul Școala Altfel 2019 – Să știi mai multe, 
să fii mai bun!”. Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc 
programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este important ca 
activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală. 

Săptămâna Școala Altfel este un program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare. În 
această săptămână specială, școlile, alături de profesori și învățători se străduiesc să le ofere tinerilor cele 
mai interesante experiențe de învățare neconvențională. 

Activitățile propuse variază de la lecții și vizite în muzee și instituții publice, până la ateliere de teatru 
și improvizație cu actori de la teatre, vizite la ferme, ateliere de ecologie. Toate sunt activități la care 
părinții, elevii și învățătorii se pot înscrie și pe care le pot organiza împreună cu animatori pentru copii 
sau coordonatori de ateliere externi. 

Timp de o săptămână orele normale sunt înlocuite de activități speciale, pe care părinții, elevii și 
învățătorii le pot stabili împreună. Activitățile sunt organizate de luni până vineri, iar numărul de ore 
petrecut trebuie să fie egal cu numărul de ore petrecut în mod normal în sălile de clasă. Elevii care lipsesc 
de la ”Școala Altfel” vor primi absențe în catalog. 

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar 
şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la 
decizia şcolilor. În acest an școlar, fiecare unitate de învățământ poate desfășura acest program în funcție 
de planificarea activităților didactice, în oricare dintre aceste săptămâni. Singurele condiții sunt ca Școala 
Altfel să se susțină cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului și să nu coincidă cu perioada 
tezelor semestriale. 

Indiferent că ne referim la activități pentru preșcolari, elevi din ciclul de învățământ primar, gimnazial 
sau elevi de liceu, profesorii și părinții trebuie să se documenteze cu atenție înainte, și să planifice 
activitățile din timp. 

Pașii pentru planificarea activităților Școala Altfel: 
1. Stabilirea tipurilor de activități, a duratei lor, a modalităților de desfășurare și a responsabilităților

în consiliul profesoral 
2. Cercetarea oportunităților de activități pentru Școala Altfel
3. Completarea fișei de activitate propusă de ISJ (Inspectoratul Școlar Județean)
4. Aprobarea activităților de către consiliul de administrație al unității de învățământ
5. Desfășurarea activităților în săptămâna Școala Altfel
6. Completarea raportului final de activitate
Pentru desfășurarea activităților în perioada Școala Altfel, vom avea nevoie de următoarele 

documente: 
- Model de fișă de activitate pentru Școala Altfel 
- Model de raport final de activitate pentru Școala Altfel 
În săptămâna Școala Altfel toți profesorii caută să le pregătească elevilor un orar cu adevărat special, 

cu spectacole, ateliere și programe de divertisment pentru copiii educative. An de an aceste activități se 
pot schimba, iar profesorii sunt în căutare de noi modalități prin care să-și surprindă plăcut elevii. 

La Școala Primară nr. 2 Sântimreu, în acest an școlar săptămâna Școala Altfel a fost între 01. - 05. 
octombrie 2018. Elevii noștri au bucurat de următoarele activități:  

„Să iubim și să protejăm natura!” 
„În lumea minunată a poveştilor...” 
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,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos...” 
,,Cupa prieteniei...” 
,,Istoria satului natal...” 
Vremea a fost una frumoasă, natura fiind alături de elevii noștri care s-au bucurat se pare de ultimele 

zile insorite. Să ne revedem cu bine la următoarele activități! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Bondici Noémi-Judit           
G.P.P. Voinicelul, Satu Mare 

,,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.’’ 
Descoperirea copilului, Maria Montessori 

Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Aceste 
activități 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. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare 

Rostul activităţilor este acela de a realizat tipuri de activităţi de educaţie complementară - ateliere, 
competiţii, campanii de prevenire, proiecte de voluntariat, dezbateri, schimburi de experienţă, vizite de 
studiu, excursii sau tabere. 

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 

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională a 
şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de 
realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. 
Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se 
implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele 
proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. 

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.    
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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 

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 

Bibliografie: 

https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/ 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/importanta-saptamanii-a-scoala-altfela-explicata-de-isj-iasi--

92391.html 
https://www.concursurilecomper.ro/rip/2018/ianuarie2018/09_Ionela%20Nicoleta%20Dragoi_Rolul

%20activitatilor%20extrascolare.pdf 
http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp/invp10.pdf 
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MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE  
A PROGRAMULUI ,,ȘCOALA ALTFEL” ÎN GRĂDINIȚĂ 

Prof. înv. preşcolar: Bora Valeria 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor”, Dej 

Curriculum-ul preşcolar pune accent pe îmbinarea celor trei forme ale educaţiei: formală, nonformală 
şi informală şi pe recunoaşterea valenţelor lor formative asupra dezvoltării personalităţii copiilor 
preşcolari. 

Copilul nu poate fi luat din contextul social  în care trăieşte, de aceea întrepătrunderea celor trei forme 
ale educaţiei este necesară. Devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară  are un rol important 
în dezvoltarea intereselor vocaţionale ale copiilor, în îmbogăţirea orizontului cunoaşterii a preşcolarilor, 
în atragerea, stimularea, motivarea şi implicarea lor în activităţi sociale cu caracter educative, cu influenţe 
modelatoare asupra comportamentelor  copiilor. În grădiniţă, aceste activităţi se desfăşoară sub formă de: 
plimbări, excursii, serbări, spectacole, vizite, petreceri, în colaborare cu părinţii şi membri ai comunităţii. 

În sprijinul dezvoltării comprehensive a copiilor s- a luat hotărârea implementării la nivel naţional a 
programului ,,Școala altfel”al cărui scop este  dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-
emoționale în rândul copiilor preşcolari.  

Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât 
și copii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile 
ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-
emoționale. 

În învăţămantul preșcolar, tipurile de activităţi din cadrul programului ,,Școala altfel” nu sunt o 
noutate. În schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decât celelalte, din perspectiva 
intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari, a evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în 
diferite domenii și, evident, din perspectivele stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem 
în viaţa copiilor, a apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate. 

Modalităţile de desfăşurare a activităţilor din acest program sunt variate. Ele îmbină armonios 
elemente ale educaţiei ecologice, plastice, practice, religioase, rutiere, fizice şi împlică o serie de instituţii 
ce pot facilita atingerea obiectivelor propuse. 

În învăţământul preşcolar există o diferenţă a modului de realizarea a acestor activităţi între nivelul I 
preşcolar şi nivelul II. La nivelul I, majoritatea activităţilor se realizează în instituţia de învăţământ, 
partenerii sunt cei ce se vor deplasa, în timp ce la nivelul II, copiii sunt cei ce se vor deplasa. 

Dintre activităţile propuse de părinţi pentru acest an la grupa mică au fost alese: 

LUNI- ,,Învăţăm să circulăm, viaţa să ne-o protejăm ” 
-educaţie rutieră 
Obiective urmărite:      
- Respectarea normelor rutiere şi de protecţie personală; 
-Cunoaşterea unor consecinţe ale nerespectării regulilor morale ale societăţii. 
Activitate desfăşurată în parteneriat cu  Inspectoratul de Poliţie Dej. 
,,Semaforul ”-joc de rol 

MARŢI-  ,,S.O.S Natura!” 
-educaţie ecologică  
Obiective urmărite:      
-Conștientizarea relației cauză- efect, identificarea unor obiecte ce au efect asupra altora;  
-Implicarea voluntară a copiilor în acțiuni de ecologizare. 
,,Zâmbet de copil” 
-parada costumelor Eco 
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MIERCURI- ,,O zi alături de părinţi” 
-educaţie plastică- ateliere de lucru   
Obiective urmărite:      
-Realizarea de lucrări artistico- plastice alături de părinţi; 
-Consolidarea unor legături  între grădiniţă- familie- copii. 
,, Dansatorii veseli” 
-paşi de dans 

JOI-,,Micii bucătari” 
-activitate practico- gospodărească 
Obiective urmărite:      
-Însuşirea unor deprinderi practice în realizarea unor produse alimentare; 
-Cunoaşterea unor norme de igienă la locul de muncă  
Activitate desfăşurată în parteneriat cu  Centrul Medical UM 
,, Hai cu toţii împreună, grupa să ne- o facem lună !”  
-activitate practico- gospodărească 

VINERI-,,Prietenii periuţei” 
-educaţie pentru sănătate 
 Obiective urmărite:      
-Cunoaşterea unor reguli de igienă corporală. 
-Aplicarea corectă a regulilor de igienă şi consecinţele nerespectării acestora. 
Activitate desfăşurată în parteneriat cu  medicul stomatolog Rus   Manuela 
,, Micii artişti”  
-concurs alături de alte grupe 

Pe parcursul desfăşurării programului,, Şcoala altfel” toate activităţile sunt monitorizate prin filmări, 
poze, expoziţii, apariţii în mass-media, întreceri, concursuri sportive, etc. 

Activităţile derulate în program au  rolul de a schimba comportamentul copiilor prin respectarea 
cerinţelor microgrupului, însuşirea unor norme de comportare civilizată în societate, precum şi însuşirea 
unor deprinderi de relaţionare cu alte persoane, dobândirea de către copii a unor informaţii diverse şi 
exprimarea în stil personal a unor impresii şi trăiri, mobilizarea partenerilor în sprijinirea pe viitor a 
copiilor în spiritul interesului pentru receptarea informaţiei. 

Bibliografie: 

• Serbănescu Horaţiu, Misu Silvia, Seuche Radu, „Manualul 100 de idei de educaţie nonformală”,
Editura Asociaţia Creativ, Bucuresti 2010 
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CHIMIA... ALTFEL ÎN „ȘCOALA ALTFEL!” 

PROF. BORANDĂ JANETA – VIOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 „ION JALEA”, CONSTANȚA 

Una din cele mai importante dorințe, curiozități și de ce nu, capacități ale ființei umane este de a 
investiga fenomenele care se petrec în jurul său și de a folosi rezultatele acestor investigații pentru a avea 
o viață mai bună, mai comodă și lipsită de griji. Acesta ar fi pe scurt scopul pentru care elevii de la
vârstele cele mai mici trebuie să aibă acces la cunostințele și valorile pe care le promoveaza științele 
naturii. 

Fizica, chimia, biologia, geologia cele patru mari domenii în care omul intră din diferite direcții în 
contact cu natura, trebuie deci să fie prezente în curricula școlară chiar de la clasa pregătitoare. Dar scopul 
studierii științelor nu trebuie să fie acela ca elevul „să știe” fizică, chimie, biologie, ci să poată explica, 
folosind aceste științe, diferite fenomene și procese din viața reală. De aceea, în primii ani de studiu ai 
științelor trebuie să fie puse în evidență importanța fenomenelor fizico-chimice și biologice pentru viata 
de zi cu zi și să fie puse în mâinile elevului principalele metode și instrumente de investigare a acestora. 
Tratarea interdisciplinară a unor probleme complexe cum ar fi influența soarelui asupra vieții pe pământ, 
modul de hrănire a diferitelor organisme vii, importanța aerului și apei în viața omului, îl va pune pe elev 
în contact cu propriile probleme și nevoi și stimulat fiind să cerceteze aceste probleme, va găsi rezolvări 
pentru acestea, care îi pot folosi lui dar și semenilor lui. 

Cu siguranță interesul și, implicit, atracția elevilor pentru chimie se datorează caracterului specific 
aplicativ al acesteia, descoperirile și redescoperirile experimentale fiind cheia spre a dezlega imaginația și 
creativitatea acestora. 

Școala Altfel este o bună ocazie pe care o folosesc spre a reproduce în laboratorul de chimie diverse 
experimente simple, dar cu impact vizual, cum ar fi: „fumul” dintre dopuri (obținerea clorurii de amoniu), 
apa colorată (identificarea unei baze cu fenolftaleină), „ruginirea cuiului de fier în câteva minute (reacția 
fierului cusoluție de piatră vânătă), vulcanul cu apă (reacția piliturii de fier cu floare de sulf). 

Elevii participă cu interes și cu entuziasm la experimentele realizate și sunt puși în situația de a emite 
ipoteze cu privire la substanțele utilizate și la reacțiile chimice care au avut loc. De asemenea, cadrul 
extracurricular, mai puțin formal și mai lejer, mărește atractivitatea acestor tipuri de activități educative 
cu caracter științific aplicativ. 

Pe de altă parte, aceste tipuri de activități presupun o pregătrie anterioară riguroasă din partea cadrului 
didactic: asigurarea reactivilor, a ustensilelor și a sticlăriei necesare, pregătirea spațiilor de lucru, 
proiectarea tipurilor de experimente (frontal, deminstrativ etc) precum și a modalității de valorificare, 
științifică și educativă, a acestora. 

Cu toate acestea, cred că cel mai important aspect este cel al multiplelor avantaje în favoarea elevilor 
care pot fi atrași cu ușurință în demersurile investigative practic-aplicative care dezvoltă spiritul de 
observație, creativitatea și inițiativa, obișnuința de a-și pune întrebări și de a căuta răspunsuri, de a face 
observații și de a formula concluzii. 

Bibliografie: 

1. C. Vodă, Șt. Vodă – Recreații și amuzamente științifice, Editura Aramis, București, 2001
2. C. Vodă, Șt. Vodă – Cercetător științific la… 15 ani, Editura Aramis, București, 2001
3. C. Vodă – Ucenicul vrăjitor, Editura Aramis, București, 2001
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Rolul Activităților Extrașcolare în Realizarea Finalităților Educației 

Prof. Borca Valentin-Petru 
Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță” Deva 

Activitățile extrașcolare fac referire la acele activități care se realizează în afara mediului școlar, în 
afara instituției de învățământ, unde participă clasa sau mai multe clase de elevi a mai multor instituții de 
învățământ. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un element deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a 
copilului. Studiile de specialitate susțin că aceastea dezvoltă la elevi o atitudine pozitivă față de învățare, 
astfel aceștia au performanțe școlare mai ridicate, abilități practice diversificate, dar și o întreagă paletă de 
strategii pentru rezolvarea unor probleme. Activitățile extrașcolare sunt însă benefice și pentru creșterea 
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează de regulă, acele activități cu rol complementar orelor de predare-
învățare desfășurate în sala de clasă, astfel acestea pot fi vizite la muzee, la instituții publice sau societăți 
comerciale, excursii, experimente în diverse spații special amenajate, simulatoare, spectacole de teatru, 
operă sau muzică, drumeții, activități artistice și sportive ori legate de protecția mediului înconjurător, etc.  

Toate aceste activități au însă un rol important în dezvoltarea tinerilor, fiind un întreg sistem de 
fenomene și relații, un element de legătură în relația școală-familie-comunitate. Prin intermediul 
activităților extrașcolare elevul se integrează mult mai ușor în societate și este ajutat să se înțeleagă pe 
sine și poate să-și dezvolte aptitudinile cu care este înzestrat. 

Studiul realizat de J. Eccles și B.L. Barber (1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare 
asupra elevilor, în funcție de caracteristicile de personalitate ale acestora și de rata lor de participare, 
astfel: participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
prformanțelor școlare; participarea la activitățile sportive dau o probabilitate mai mare ca elevii să urmeze 
o școală superioară (nivel universitar); participarea la activități de voluntariat cu scopuri sociale,
corelează cu o rată mai mică de delincvență juvenilă în rândul elevilor participanți. 

Finalitățile educației reprezintă orientările asumate la nivel de politică a educației în vederea realizării 
activitații de formare-dezvoltare a personalității umane conform anumitor valori angajate în proiectarea 
sistemului și a procesului de învățământ. În sens pedagogic larg, sesizat de Viviane şi Gilbert de 
Landsheere, finalitatea este „un motiv pentru care există ceva”, care asigură „raţiunea activităţii de 
educaţie”.  

Finalităţile instruirii exprimă: aspiraţii, intenţii pe termen lung, orientarea obligatorie a activităţii 
pedagogice către anumite rezultate aşteptate, anticipate de către factorii implicaţi, societate, instituţii 
specializate, indivizi; realizarea în trepte, progresivă, dinamică a instruirii, de la acţiuni simple, concrete, 
operaţionale, situative, către finalitatea cu gradul cel mai mare de generalitate (idealul educaţiei), prin 
intermediul altora, cu o sferă mai restrânsă (obiective); adaptarea, în timp, a conţinutului finalităţilor la 
modificările valorilor promovate, conturate în dezvoltarea complexă a societăţii. 

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

Un astfel de exemplu poate fi o lecție de istorie desfășurată la muzeu, monumente, locuri istorice, case 
memoriale, toate fiind obiective ce le oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea 
lor naturală și îi ajută să-și formeze reprezentări despre trecutul istoric local sau național, viața și 
activitatea unor personalități istorice, relațiile dintre comunitățile umane, evoluția acestora și rezultatele 
muncii lor. 

Activitățile desfășurate în cadrul unor instituții sau societăți comerciale, contribuie la alegerea unei 
viitoare profesii,  pregătesc tinerii pentru integrarea pe piața muncii. Activitățile în natură sau activtățile  
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de ecologizare dezvoltă la elevi sentimentul de dragoste și de respect față de mediul înconjurător, la fel 
cum activitățile de voluntariat dezvoltă tinerilor sentimentul de empatie pentru cei din jur. 

Așadar activitățile extrașcolare au un rol deosebit în realizarea finalităților educației deoarece dezvoltă 
gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional, realizându-se o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală, astfel prin activitățile extrașcolare se poate 
realiza ceea ce afirma Maria Montessori ,,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 să știm cum va fi vremea lor. A tunci 
să-i învățăm să se adapteze”. 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Borcea Hermina, 
Scoala Gimnazială” Mihai Viteazul ” Pucioasa, jud. Dambovița 

Cu siguranță activitățile extrașcolare sunt și cele mai îndragite de către eleviii de toate varstele și sunt 
foarte necesare în procesul educațional , completand procesul de învățare. 

Alegerea acestor activități este deasemenea importantă în funcție de colectivul de elevi și necesitățile 
acestora. Unii elevi nu au o viață foarte bună în familie, sau provin din familii care nu au o educație 
culturală, artistică. Cu ajutorul ieșirilor la teatru, sau unei vizite la un muzeu, sau vizionarea unui film, 
elevii au acces la informații culturale, le este educat spiritul pentru frumos, pentru artă. 

Activitățile extrașcolare pot fi diverse: acțiuni de voluntariat, de ecologizare, cultural-artistice, 
concursuri de diferite tipuri,  dezbateri, activități de creație, de dans, etc. 

Avantajele acestora sunt incontestabile. Un astfel de avantaj este acela că elevul devine responsabil . 
El întalnește oameni noi, cu experiențe diferite, își face prieteni noi, socializează mai ușor, lucru 
important pentru cei  introvertiți sau timizi. De asemenea, se cultivă gustul pentru frumos, artă, cultură, 
dans, creație, sport.  

Elevul capătă deprinderi practice, atat de utile în societatea de azi, dominată de tehnologie. Starea de 
spirit este și ea  importantă, elevul este mai vesel, face activitatea cu plăcere, gradul de implicare fiind 
mai mare. 

Există totuși și dezavantaje. Unul dintre acestea este faptul că unele dintre aceste activități necesită și 
o parte financiară, lucru pe care nu și-l pot permite toți părinții, elevul neputand participa la orice tip de
activitate, iar, așa cum am observat cu toții, activitățile gratuite nu sunt așa numeroase și nu în toate 
categoriile de activități. Pentru a viziona o piesă de teatru spre exemplu este necesară achiziționarea unui 
bilet, o excursie necesită bani de transport și intrări la obiective. 

Un aspect negativ cu care se confruntă cadrele didactice din orașe mici sau cei din mediul rural în 
perioada Săptămanii” Să știi mai multe, să fii mai bun”  este epuizarea acestor tipuri de activități 
extrașcolare.  

Pe parcursul a patru ani, cat ești diriginte sau învățător activitățile se repetă și găsești cu greu activități 
noi, atractive și mai ales fără implicare materială. 

Puse în balanță, consider că avantajele cantăresc mai greu ca dezavantajele, de aceea pledez în 
favoarea acestor activități, acestea fiind foarte importante în procesul educațional și în dezvoltarea 
emoțională a elevului. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Primar: BORDEA FELICIA 
Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Mircești 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.         

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

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”. 

,,Școala altfel” ne oferă posibilitatea nouă, cadrelor didactice să desfășurăm altfel de activități, 
activități ce pun valoare mai mult creativitatea și ne ajută să descoperim pasiunile copiilor. La astfele de 
activități ei se exprimă mai liberi, devin mai dezinvolți.  

,,Școala altfel” în unitatea noastră s-a desfășurat în perioada 1- 5 octombrie și eu mi-am propus 
următoarele activități: 

1. ,,Ziua Identității”--formarea și cultivarea identității de sine prin diverse activități sub forma de joc
,,Jucăria preferată”, ,,Animalul preferat” 

2. ,,Sport si sănătate” - ștafete si jocuri sportive- formarea şi cultivarea interesului pentru a-si  păstra
sănătatea prin sport;cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de 
comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi colectivă; cunoaşterea 
noţiunilor legate de sport  si sănătate.  

3. Excursie tematica ,, Sa ne cunoastem comuna” -să-și   dezvolte dorința de cunoaștere a culturii și
civilizației satului natal; cunoașterea principalelor obiective din sat; să-și formeze deprinderi de a  căuta 
informațiile de care au nevoie. 

4. ,,100 de ani de România Mare” realizarea unei mese rotunde unde se vor dezbate teme de interes,
referitoare la Marea Unire, realizarea de creații plastice. 

5. ,,Sănătatea alimentaţiei” ,,Mănânc sănătos”-conştientizarea rolului unei alimentaţii echilibrate în
dezvoltarea armonioasă a omului; participarea activă la prepararea salatelor de fructe. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
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este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu 
mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Proiectele ecologice in invatamantul primar 
Prof. înv. primar: Bordei Nicoleta 

Școala Gimnazială nr. 150, Bucuresti 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară cât şi prin intermediul 
activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, prin implementarea unor proiecte şi programe sau prin 
discipline opţionale transcurriculare și presupune activităţiştiinţifice, artistice, practice, sportive.  

Există o multitudine de forme de manifestare: observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, 
desene,plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive sau expuneri power point, jocuri de mişcare 
instructiv - distractive, labirinturi ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, spectacole, vizionari de 
emisiuni TV cu specific educaţional, concursuri. 

 „Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are frumos, 
este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui 
pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului.Omul este 
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firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.” Sieux Seattle
Educaţia ecologică este o componentă a educaţiei aflată la confluenţa dintre ştiinţele realiste şi cele 
umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt 
strâns legate de activităţile practice. 

Plecând de la premisa că scopul educaţiei ecologice este de a preveni deteriorarea mediului, în acest 
sens omul trebuie să acţioneze conştient pentru menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii 
acestuia. În prezent, societatea umană se confruntă cu o serie de probleme negative: limitarea rezervelor 
şi resurselor naturale, degradarea continuă a mediului, efectele încălzirii globale etc. 

Metodele şi tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate în funcţie de grupele de vârstă ale 
copiilor (preşcolari, şcolari sau liceeni), fiind grupate în patru categorii:metode de comunicare: orală 
(pozitive, interogative, rezolvarea problemelor); scrisă (consultarea manualelor şi analiza pe text); 
vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetului); de comunicare interioară (bazate pe limbajul intern); 
metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia sistematică, cercetarea 
documentelor, studiul de caz) şi indirectă (demonstraţia,modelarea etc.); metode fundamentate pe 
acţiune practică: externă, reală (exerciţiul în aer liber,lucrările practice, activităţi creative) şi fictive sau 
simulare (jocuri didactice, jocuri de simulare); instruirea informaţională: instruirea cu ajutorul 
calculatorului (lecţiile interactive prin program AEL) 

  “Pentru ca dezvoltarea durabilă să devină realitate este necesară o colaborare cât mai amplă a 
forţelor implicate, de la cele care trasează liniile politice, deseori în conflict cu practicile necesare unei 
reale dezvoltări durabile, şi până la, aparent, cele mai lipsite de importanţă forţe - oamenii de rând.” 
spune cercetător doctor în ecologie Nicoleta Adriana Geamănă. 

În acest sens, în  activitățile de ecologizare desfășurate de clasa noastră am implicat atât părinți cât și 
reprezentanți ai comunității locale. 

Aceste activități au constat în acţiuni de ecologizare şi colectare selectivă a deşeurilor în localitatea 
natală; de conştientizare a   problemelor de mediu, prin împărţirea de pliante, afişe locuitorilor comunei 
Horia; de plantare de flori în curtea școlii; expoziţii de fotografie sau desene pe teme ecologice; 
concursuri de creaţie literară pe teme ecologice; expoziţii cu vânzare de mărţişoare, felicitări şi tablouri 
confecţionate din materiale ecologice (lână, bumbac, seminţe, paie, frunze, flori, scoarţă de copac, 
pietre, scoici, nisip, etc) 

  Datoria noastră, a educatorilor de azi şi de mâine, este de a transmite atât copiilor, cât şi comunităţii 
în care locuim următorul mesaj: „viitorul omenirii este în mâinile noastre.” 
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Excursia literară - barometrul reușitei activităților extrașcolare 

Profesor: JANINA BORDEIANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘENDRENI 

LOC. ȘENDRENI  JUD. GALAȚI 

În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, școala nu mai poate răspunde singură 
nevoilor tot mai complexe ale societății, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității 
umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega 
importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea 
realizată dincolo de procesul de învățământ își are rolul și locul său bine stabilit în formarea personalității 
elevilor. În acest sens, un rol deosebit de important pentru elevi îl reprezintă activitățile extrașcolare și 
extracurriculare.  

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 organizate împreună cu elevii  au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.  

Propun ca tip de activitate extracurriculară excursia literară, întrucât este o activitate educativă 
complexă,  ce asigură învățarea accelerată, stimulată de ambientul autentic cu care elevii interacționează. 
Impactul mediului descoperit prin excursie produce reverberații asupra structurii interioare, profunde a 
elevului. Asaltul vizual, cromatic, sonor, olfactiv, chinestezic al mediului cultural asigură fixarea pe 
termen lung a celor învățate. Se dezvoltă  respectul față de personalitățile trecului, se deșteaptă conștiința 
de neam și necesitatea conservării acestor valori naționale.  

Generând aceste avantaje, excursia literară trebuie integrată în programul educativ al fiecărui 
profesor. Un prim argument în susținerea afirmației îl reprezintă faptul că excursia literară este o 
modalitate complexă, dar plăcută de realizare a finalităţilor disciplinei limba şi literatura română. Ea 
favorizează într-o măsură foarte mare studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar 
conform cerinţelor noilor programe şi ilustrează principii ale modelului curricular actual.  

Totodată, se urmărește un set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei pe parcursul 
întregii şcolarităţi obligatorii și este adoptat un model didactic coerent, în cadrul căruia apare evidentă 
deplasarea accentului de pe simpla achiziţionare de cunoştinţe pe formarea de competenţe şi atitudini, cu 
valenţe ulterioare de actualizare şi de extindere. În cadrul excursiei sunt diversificate strategiile, ofertele 
şi  situaţiile de învăţare urmărindu-se adaptarea acestora la grupul-ţintă.   

Dintre valorile şi atitudinile disciplinei, excursia literară contribuie mai ales la:   
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de

comunicare;  
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în

dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural.  
Excursia literară poate fi abordată ca un proiect la realizarea căruia contribuie atât profesorul, cât şi 

elevii. În acest sens, ca tip de activitate, va viza mai multe competenţe specifice disciplinei, precum şi 
conţinuturi asociate acestora, după cum prevede programa. 

Dintre obiectivele unei excursii amintim:  
 să utilizeze diverse tehnici de documentare în realizarea sarcinilor de lucru;
 să realizeze prezentări ale unor obiective literare;
 să selecteze informații relevante despre scriitori pentru realizarea unui chestionar;
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 să selecteze fragmente de opere literare și de istorie și critică literară ilustrative pentru
obiectivele vizitate;  

 să realizeze diferite produse de prezentare a impresiilor și datelor de vizitare.
Excursia literară numără printre beneficii asigurarea caracterului flexibil şi actual al studierii limbii 

române prin conectarea sa la realităţile vieţii cotidiene, îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi a 
proceselor de producere a mesajului, precum și adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în 
cadrul căreia accentul să fie plasat pe aspectele concrete ale utilizării limbii.  

Așadar, activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de 
cunoaştere a frumuseţilor naturale şi ale patrimoniului, și nu în ultimul rând, dezvoltarea unor sentimente 
de preţuire a mediului natural.      

Bibliografie: 

Allport, G. „Structura şi dezvoltarea personalitătii”, Bucureşti, Editura Didactică și   Pedagogică, 
2001. 

Noveanu, E., Metodologia cercetării în educaţie, Note de curs, Universitatea din Bucureşti, 1994. 
Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1998 
Vrăşmaş, T.- „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Bucureşti, Ed. Miniped, 2004. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Gradinita nr. 280 
Profesor invatamant prescolar: Boros Monica 

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 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. 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţile extraşcolare au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc, chiar dacă nu s-a pus 
accentul pe ele în programul şi curriculumul obligatoriu, aşa cum se întâmplă în prezent prin noua Lege a 
Educaţiei Naţionale (intrată în vigoare la începutul anului 2011). Structurarea acestor tipuri de activităţi, 
aşa cum apare în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor care oferă activitate 
educativă extraşcolară, introducerea unor concepte noi (de ex: educaţia nonformală - concept nou în 
raport cu recunoaşterea lui în LEN) reprezintă modificări legislative importante care au drept scop 
îmbunătăţirea calităţii acestor activităţi. 

Cele mai răspândite activităţi extraşcolare sunt excursiile şi vizitele la muzee, teatre, operă. 
Activităţile ecologiste (curăţarea parcului oraşului, popularizarea bicicletei ca mijloc de transport, 
promovarea reciclării), concursurile, vizitele la instituţii publice, fabrici sau alte obiective de interes 
comunitar, activităţile sportive dar şi acţiunile de caritate sunt de asemenea frecvent întâlnite. 

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 in 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, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, parcuri, etc.  

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. 

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

Pentru unii copiii cele mai importante activitati sunt excursiile . Excursiile și taberele școlare sunt 
deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Acestea reprezintă o excelentă îmbinare între 
programe culturale, educative și multe activități în aer liber. Aici, copiii vizitează anumite obiective 
turistice, desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, confecționează măști, fac drumeții în 
masive muntoase, se inițiază în tehnica de escaladă și alpinism, în tehnici de orientare în pădure, învață să 
construiască, în echipă, adăposturi având ca materiale din natură crengi și frunze, dansează, cântă.  

Reușesc, astfel, să-și pună în valoare abilitație și să-și cultive propriile talente. Tot în timpul 
excursiilor și al taberelor, copiii primesc lecții practice în care învață,cum să se comporte. Totodată, cei 
mici învață să-și ordoneze lucrurile, să facă curățenie în camera în care stau și să-și facă singuri patul, 
învață să socializeze. 

Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul 
rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți. Lucrând în echipă, își dau seama că reușita ține de alegerea, în prima 
instanță, a unui “căpitan/lider ” care să conducă pe întreaga activitate, de o bună colaborare și de o 
maximă implicare a tuturor celor prezenți în rezolvarea unei sarcini. Totodată, părerea celor din echipă 
este importantă, iar decizia luată trebuie să fie în raport cu nevoile existente în anumite situații.   Copiii 
reușesc împreună să treacă peste momente dificile și, în cazul unor competiții, acceptă, cu fruntea sus, 
înfrângerea, fără a încerca să găsească vinovați sau se bucură cu toții de victorie, încurajându-se unul pe 
celălalt și fiind mândri de munca lor. 

Astfel spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe copii să devină independenți și să aibă încredere în 
propriile forțe. Sunt ideale și vin în sprijinul cadrului didactic ajutăndu-l să cumoască mai bine copilul. 

Valentele formative ale excursiilor si drumetiilor se extind asupra tuturor comportamentelor, 
imbogatind sfera informationala, declansand trairi afective si oferind conditii prielnice exersarii conduitei 
moral-civice a copiilor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Boroșescu Simona Delia 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 - Galați 

”Activitatea extradidactică face posibilă relevarea unor aptitudini personale, altfel neluate în seamă. 
Ea le oferă copiilor prilejul de exprimare liberă, conform înclinaţiilor lor, făcând să se dezvolte, uneori, 
vocaţii nebănuite. Aceasta este o valenţă creativă a activităţilor extradidactice.”1Se știe că de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, acest lucru realizându-se cel mai bine punându-i 
în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Activitățile de acest gen au o deosebită influență 
formativă și dacă sunt organizate în mijlocul naturii, a vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și 
percep activ, prin acțiuni directe, obietele, fenomenele, tot ceea ce îi înconjoară. 

Educația extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Activitățile extrașcolare constituie modalitatea 
neinstituționalizată de realizare a educației, prin intermediul căreia aceasta urmărește identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viață civilizat, precum 
și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire la astfel 
de activități. Scopul acestora este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în proiecte cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în mediul preșcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Este necesar ca în activităţile extrașcolare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să 
fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. Acest tip de activitate are în general, cel mai larg 
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
perioada preșcolară, 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. Se ştie că 
încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Copiii au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și 
forma convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât copiii timizi cât şi pe 
cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare și, nu în ultimul rând, contribuie la formarea colectivului de preșcolari. Aceștia se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
totodată diverse responsabilități.  

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

1 Ştefan Mircea, Educaţia extracurriculară, Editura PRO HUMANITATE, Bucureşti, 2001, pag.24.
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Contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă, serbările școlare marchează de obicei 
evenimente importante. Importanța acestei activități constă în cultivarea înclinațiilor artistice a copiilor, a 
capacităților de comunicare, dezvoltarea atenției, memoriei, a gustului pentru frumos. De asemenea, 
evaluează talentul, munca, sudează colectivul de copii, fapt ce derivă din perioada de pregătire a serbării 
și din dorința sinceră de succes. 

O modalitate deosebită de educație completă, deoarece permite o abordare interdisciplinară a 
cunoștințelor, este excursia. Este o formă de activitate cu caracter atractiv și mobilizator, ajută la 
dezvoltarea intelectuală și fizică, îl reconfortează pe copil, prilejuiește însușirea unei experiențe sociale 
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. Copiii au posibilitatea de a se simți în 
ipostaza de mici cercetători ai realității, se simt responsabilizați, descoperă adevărurile și legile naturii din 
jurul lor. Excursia este o activitate cu o formă de educație complexă, prin multitudinea de aspecte ale 
vieții pe care le înglobează: sociale, civice, culturale, istorice, geografice. 

Vizitele parcurg aceleași etape ca și excursiile și se pot desfășura cu scopul studierii unei teme. Ele 
oferă copiilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în 
desfășurarea sa, relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor. Un rol important îl au 
vizitele la bibliotecă.  

Vizionările cu întregul colectiv de copii a unor spectacole de teatru sau de circ specifice vârstei lor, 
poate constitui o sursă de informații. Copilul face cunoștință cu lumea artei, învață să o descifreze și să o 
îndrăgească.  

Activitatea extrașcolară 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 a activității, 
cât și în relațiile cu copiii.  

Fiind atractivă la orice vârstă, cercetările și studiile recente au arătat multe beneficii pozitive ale 
acestui tip de activitate, cum ar fi:  

 optimizarea procesului de învățământ;
 valorificarea și dezvoltarea intereselor și aptitudinilor copiilor;
 dezvoltarea stimei de sine, a gradului de socializare, de toleranță;
 promovarea sentimentului de solidaritate;
 dezvoltarea unor abilități de echipă, gestionarea stresului;
 obținerea unor beneficii pentru sănătate.

Putem finaliza spunând:  copiii noștri vor fi vocea viitorului, iar interesul social este esențial. 
În viitor urmează ...., într-o anumită măsură s-a reuşit şi până în prezent,  ca prin ”activităţile 

extraşcolare tânărul să fie îndrumat spre toate cele necesare vieţii prezente şi viitoare şi acesta concis, 
plăcut şi temeinic”. (John Amos Comenius) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

ED. BORȘAN CARMEN 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Trenuleţul Veseliei”Bistriţa 

Educația extrașcolară 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 natura. 

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. 

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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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.  
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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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Impactul activităţilor extracurriculare  
în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul primar 

prof. Boşcor Mihaela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Negoieşti 

Localitatea Ștefan cel Mare, Județul Bacău 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul 
pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, de1 Martie  și la sfârşit 
de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  
multe premii.  

De asemenea, un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, role, trotinete, 
pe care l-am oganizat ȋn cadrul școlii ȋn parteneriat cu Poliția Rutieră Oneşti,unde am obținut locul1, apoi 
la etapa judeteană am obținut trofeul pt cea mai bună “Patrulă de circulație”. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.
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Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
clasa a II-a  am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Boșneag Daniel 
Școala Gimnazială Nr. 1 Răzvani, Județul Călărași 

 „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni 
și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” John Amos Comenius 

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 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. 

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 dansuri sau la canto 
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Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest gen. 
Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere în ei 
înșiși. 

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 jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
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. 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să 

ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul 
proces și tehnicile folosite. 

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: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Cadru didactic: Botescu Ioana 
Gradinita Floare de colt, Bucuresti, sector 3 

Activitățile extrașcolare ce sunt realizate dincolo de procesul de învățare asigură o formare completă 
și permanentă a personalității umane. 

În opinia mea, activitățile extrașcolare sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea și 
completarea procesului de învățare. De asemenea se pot dezvolta înclinațiile și aptitudinile copiilor. Un 
lucru important al activităților extrașcolare este acela că antrenează copiii în activități cât mai variate și 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învățare.  

Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extrașcolare. 
Întrucât sunt tipuri diferite de influențare privind formarea și dezvoltarea personalității, aceste activități  
pot fi întâlnite foarte ușor și paralel. 

Activitățile sunt întâlnite în afara orelor de curs în instituții precum: case de cultură, teatre, atenee, 
palate/ cluburi ale copiilor, biserică, cinematografe și au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ, având un caracter opțional, dar asigură realizarea unor nevoi specifice de aprofunadre a unor 
dorințe. 

Copiii pot fi stimulați și își pot îmbogății imaginația creatoare și sfera cunoștințelor prin vizionare de 
piese de teatru, filme educative, dramatizarea unor opere literare. Copiii trebuie să fie îndrumați să 
dobândească o gândire independentă, tolerantă față de ideile noi, capacitatea de a descoperii probleme noi 
și de a găsi rezolvarea lor dar și posibilitatea de a critica constructiv. Aceștia participă cu însuflețire și 
dăruire la astfel de activități îmbinându-se utilul cu  plăcutul. 

Activitățile extrașcolare sunt realizate de către specialiști discreți ce susțin și încurajează creațiilor. 
Pentru a putea stimula creativitatea este nevoie ca și cei care organizează să fie creativi astfel pot aduce în 
atenția copiilor tipuri de activități care să le stârnească curiozitatea, imaginația și dorința de a participa 
necondiționat la desfășurarea acestora. Taberele și excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
copiilor despre frumusețea țării la educarea respectului și dragostea pentru natură, cultură și artă. 

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. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât 
în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurarea acestora. 

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. 

Educația nonformală a existat dintotdeauna, există și în prezent, diferența constă că astăzi există o 
multitudine de acțiuni și de activități planificate cu multe conținuturi. 

Lumea în care se nasc copiii din ziua de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să acceepte provocările într-un mod practic, creativ și inovator. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor și activităților.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

Ed. Botezatu Georgeta 

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 invăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare se referă la activitățile extracurriculare realizate în afara mediului școlar, în 
afara instituției de învățământ, cu participarea clasei sau a mai multor clase cu preșcolari. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. În urma cercetărilor efectuate, se spune 
că ajută la formarea unei atitudini pozitive, la formarea unor abilități practice diversificate, acționează și 
asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și atoeficacitate este mult mai ridicat. 

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. 

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 preșcolarilor 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 copiilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Un rol deosebit de importat în activitatea  extrașcolară îl au concursurile. 
Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul copilului pentru diferite arii 

curriculare având, în acelasi timp, o importanță majoră, facându-le cunoscute toate posibilități pe care 
acestia le au.   

Acelasi efect il pot avea concursurile organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt 
organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se 
integreze in diferite grupuri pentru a duce la bun sfarșit exercițiile și  va asimila mult mai usor toate 
cunostintele. 

Un exemplu de activitate extrașcolară 
DOMENIUL: OM ȘI SOCIETATE 
CONCURS: ,,LA JOACĂ PRIN EUROPA...’’ 
PROPUNĂTOR: BOTEZATU GEORGETA 
TEMA: Ce știu despre țările din Europa? 
ARGUMENT: promovarea valorilor românești și a valorilor europene: pace, toleranță, diversitate, 

multiculturalitate (în termeni adecvați preșcolarilor) 
SCOP: consolidarea cunoștințelor referitoare la țară, popor, neam, persoană, limbă, etc. 
Competențe:  
-recunoașterea numelor unor țări din Europa 
-identificarea popoarelor care  trăiesc în anumite țări 
-rezolvarea unor sarcini simple de lucru referitoare la elementele specifice unui anumit popor 
-participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului (dreptul la un nume, 

dreptul la cetățenie, dreptul la viață, dreptul la educație, dreptul la sănătate) 
-manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu alți copii 
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CONDIȚII  PREALABILE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:  
Se vor desfășura diverse activități educative/ interactive pentru ca preșcolarii să își însușeacă un 

anumit bagaj de cunoștințe referitoare la nume de țări, popoare, cetățeni, steag, obiceiuri , tradiții, etc. în  
funcție de nivelul de dezvoltare al preșcolarilor. 

Copiii care dețin anumite cunoștințe despre  noțiunile din  tematica  acestui concurs și care  manifestă 
abilități , inițiativă și  atitudine degajată în activități sub formă de concurs vor participa la preselecție în 
vederea înscrierii la concursul extracurricular. 

OBIECTIVE:  
-să manifeste atenție față de cerințele concursului 
-să manifeste toleranță față de alți concurenți 
-să rezolve fiecare cerință solicitată (să coloreze, să marcheze, să sublinieze, să bifeze anumite 

răspunsuri la întrebările propuse) 
-să valorifice cunoștințele dobândite în acțiunea de învățare (să realizeze corespondențe între  imagine 

și obiect, să răspundă corect la anumite întrebări, etc) 
-să realizeze conexiuni intra-, inter-, ori transdisciplinare, în acord cu particularitățile de vârstă  

generale și individuale. 
SCENARIUL ACTIVITĂȚII: Preșcolarii vor răspunde cerințelor formulate respectând toate 

indicațiile primite de la îndrumător, încadrându-se în timpul rezervat acestui concurs.  
EVALUARE: Copiii vor fi recompensați pentru prestație. 
Această activitate extraccuriculară este o posibilă activitate de educație nonformală ce oferă copiilor 

satisfacție  și crește nivelul de implicare la propria formare. 
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. Şcoala trebuie  să stimuleze 
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi 
curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

BIBLIOGRAFIE: 

- PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

- Ministerul Educaţei şi Cercetării, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei Revista Învăţământului preşcolar, 
3-4/20012, 

- Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. inv. primar Botezatu Mioara 
Comuna Cudalbi, jud. Galaţi 

Liceul Tehnologic Nr. 1 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

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.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate 

de schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   
bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   
neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare 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.  

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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Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   evenimentele   importante   din   viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 
festivă creată cu acest prilej.  

Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   de   succes,   sudează   colectivul, 
impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, 
atenţia, memoria, gustul pentru frumos.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.   

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.   

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 
integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi 
internaţionale. 

2. Concursurile şcolare

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având 
în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi 
acasă.  

Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună sursă de 
motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală.  

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate 
într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra 
în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor 
cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească   
şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor 
întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. 

Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   pentru   calcularea   distanţelor,   duratei   de 
desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 
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Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a 
vizita muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate 
pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate. În   
realizarea   unei   excursii   şcolare   e   nevoie   de   un   plan   de   lucru   cu   abordare interdisciplinară, 
de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare 
civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii  
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces 
de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public 
opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, 
înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii 
din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea 
unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 
constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   
activitatea  unor  personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. 
Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca ş i excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei teme, în 
timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia.  

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în condiţii 
confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu fie luat prin 
surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei ( de informare, de documentare, de 
orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se includă rezultatele 
cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte vocabularul,   să 
îşi   îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi comunicaţională de bază. 

5. Vizionările

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ 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. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 
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6. Alte activităţi

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese 
ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste 
activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 

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 posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de 
cadrele didactice în măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   
- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

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 ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ȊN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

PROF. BOTIZA LIGIA DANIELA 

Activităţile extraşcolare sunt de o deosebită importanţă ȋn procesul educaţional pentru că ele sunt 
momentele care permit socializarea elevilor, atât ȋntre ei, cât şi cu profesorii.  

Totodată, activităţile extraşcolare sunt un bun prilej de autocunoaştere pentru elevi. Prin intermediul 
acestor activităţi, elevii pot vedea cum e să fii ȋn alte contexte, să faci altceva decât de obicei. De cele mai 
multe ori, elevii se implică cu drag atunci când e vorba de o activitate care ȋi scoate din rutină, ei 
devenind brusc mai entuziaşti decât la o activitate rutinieră.  

Implicarea ȋn activităţi de ecologizare, reprezintă o bună modalitate de educaţie ecologică, socializare 
şi ieşire ȋn natură. De aceea, elevii participă cu drag la astfel de activităţi ȋn fiecare an.  

Participarea la concursuri este un stimulent deosebit pentru elevi. La concursurile „Magia 
Crăciunului” şi „Magia sărbătorilor de iarnă”, elevii au realizat felicitări şi desene de Crăciun, ei dovedind 
o implicare deosebită. Aceste activităţi au stimulat spiritul de competiţie şi creativitatea elevilor.
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Jocurile educative sunt şi ele un tip de activitate extraşcolară, care stimulează elevii să participe, 
ajutându-i totodată să descopere că ȋmpreună se pot şi distra, se pot bucura de câteva momente ȋn natură. 

Putem spune deci că implicarea ȋn activităţi de ecologizare, participarea la concursuri şi jocurile 
educative, ȋmpreună cu alte activităţi care nu pot fi detaliate ȋn limitele unui scurt articol, sunt activităţi 
extraşcolare care contribuie foarte mult la dezvoltarea abilităţilor sociale  şi a creativităţii elevilor. 

565



ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. înv. primar Botoş Veronica 
Liceul teoretic „George Moroianu”, Săcele -Braşov 

“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”) 

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 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. 

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 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. 

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 
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar BOUROS GEORGETA 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea si 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 frageda vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natură, având un rol bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. 

Scopul activităților extrașcolare 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 activități extrașcolare: spectacolele, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 
distractive sau sportive,  excursiile, serbările si festivitățile, concursurile școlare, vizitele la muzee, 
expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale. 

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. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extrașcolara  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.  

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

In cadrul activităţilor organizate în 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 își pot forma sentimental de respect 
si dragoste față de natură, față de om și realizările sale. 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.  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. 

Excursia  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Serbările si festivitățile marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere 
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej.  
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Concursurile școlare dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativă al 
copilului, 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. 

 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, 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 extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.   

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.  

Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de către copii, cat si 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, 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, contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitățile 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.  

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, dar să îi laşi pe ei să 
te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Rolul activităţilor extraşcolare  
în procesul instructiv-educativ 

Prof. Bozgan Vasilica,  
Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova 

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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

Copii 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 necondiţionat 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Bibliografie: 

1. Ionescu M.; Chiş V.,  „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
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2. Lazăr V., Cărăşel A., „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 2007
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Prof. înv. preșc. Braha Ioana Adriana 
Grădinița P. P. și P. N. ,,Crai Nou” Ploiești 

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 extrascolare, 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 cunostinţele legate de aceste animale. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extrascolare 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, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Activităţile extrascolare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 
producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar.  

In acelasi timp nu trebuie neglijat rolul  activitatilor extrascolare in formarea caracterului colectiv care 
conduce la sudarea legaturii dintre cei mici, ii invata sa traiasca in grup,sa colaboreze ,sa accepte si sa 
respecte parerile celorlalti.  

Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite 
,dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea si personalitatea lor suferind 
modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in vederea cultivarii si promovarii lor. 

Spectacolele,serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea minunata a artei. 
Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata unei surse 
inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la afectivitatea 
copilului.  

Viata afectiva la varsta infantila constituie temeiul viitoarei personalitati. A te concentra asupra ei, a 
mecanismelor proprii de functionare constituie, de fapt, esenta activitatii instructiv – educative a 
educatoarei in gardinita de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei munci, chiar daca roadele ei 
vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul intregii deveniri umane. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. Atat 
activitatile turistice cat si cele de concurs contribuie la imbogatirea si largirea vocabularului activ, a 
socializarii, a diverselor continuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate imaginea realitatii in cadrul activitatilor plastice si practice si de educarea limbajului , au mai 
multa initiativa in cadrul jocurilor. 

In procesul instructiv-educativ activităţile extrascolare 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 
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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. Fiind 
cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală.  

Toate activităţile extrascolare 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 extrascolare, 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. 

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.  

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. 

 ”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.” ( M. 
Montessori ) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

Profesor învățământ preșcolar Braic Larisa Corina 
Școala Gimnazială „Sfântu Andrei”, Sărmaș 

„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 vin 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.  

Educația extrașcolară poate fi de tip informal (educarea copilului sub influența mediului socio-cultural 
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. 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 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 
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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 activităților extrașcolare 
în procesul educațional 

Brânda Rafila-Simona 
Școala Primară Nr 1 Hodișel, Com. Olcea, Jud. Bihor 

Procesul educațional este un act de socializare, de culturalizare, de formare, și de dezvoltare a 
personalității. 

De-a lungul vieții și nu în dinamica existențială, individul parcurge variate forme și situații de 
învățare. Diferența și individualizarea demersului educativ trebuie să devina un scop. 

Activitățile extrașcolare au luat forme variate, având ca scop învățarea nonformală, și petrecerea în 
mod plăcut a timpului liber.  

Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își dezvoltă competențe și abilități 
necesare unei dezvoltări armonioase pentru o integrare  în societate. Activitățile se desfășoară după ore și 
au ca scop formarea abilităților necesare unei bune dezvoltării, formarea personalității, prin acestea 
descoperindu-și înclinațiile, talentul și domeniul în care vor fi performanți.  

Ca învățătoare am căutat să îndrept elevii spre implicarea mai profundă în acest demers, alegând 
varietatea și flexibilitatea activităților din dorința de a-i pregăti pe elevi pentru viață, întru-un mediu 
determinat. Aceste activități se pot realiza sub forma unor vizite, excursii, manifestări științifice și 
culturale. 

În perioada sărbătorilor organizez activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. În perioada Învierii Domnului orice persoană trăiește intens toate 
etapele care duc la înălțarea sufletească.  

În aceste săptămâni  desfășor activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități 
armonioase, cu adânca trăire și familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care 
urmează: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete,  felicitări, desene, încondeiere și donații. 

Aceste activități le oferă elevilor trăiri și valențe pozitive ale vieții, valori morale, momente 
înălțătoare, familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echivalentă, momentele neegalabile 
petrecute în familie, formarea ca individ responsabil și valoros pentru societate. Momentele aceste fiind 
influențate și combinate cu momente de bucurie, și surprizele aduse de iepuraș.  

În școală desfășurăm parteneriate cu familia, biserica, comunitatea. Această triadă stând la baza 
formării copiilor. 

Activitățile extrașcolare reprezintă o serie de laturi esențiale ale educației elevilor. Reușita acestor 
activități depinde și de potențialul psihopedagogic, cultural, buna experiență, contribuția și sensibilitatea 
cadrelor didactice. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în gimnaziu 

Prof. Bratu Gabriel 
Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Dumbrăveni, jud. Vrancea 

Activităţile extraşcolare organizate împreună cu elevii de la gimnaziu au conţinut artistic, sportiv, 
spiritual, cultural, actvităţi de joc şi mişcare.  

Concursurile sportive sunt o completare  a activităţilor sportive realizate la ora de educaţie fizică şi 
sport, copiii participând cu multă plăcere la activităţile desfăşurate în afara orelor din planul cadru. Astfel, 
se organizează activităţi sportive  pe plan local sau în şcolile din comunităţile alăturate:  atletism, fotbal, 
handbal, concurs de săniuţe şi volei. 

O contribuţie în dezvoltarea copilului şi-o aduc parteneriatele cu diferite şcoli. S-a observat că, atunci 
când cei trei factori implicaţi - părinţi, elevi, membri ai comunităţii - se consideră unii pentru alţii 
parteneri în educaţie, se realizează în jurul copiilor un suport care începe să se materializeze, să 
funcţioneze. 

Activităţile extracurriculare ajută elevul în deprinderea de abilităţi. Practic, trebuie ,, 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”, spunea Maria Montessori  în 
,,Descoperirea copilului”.    
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 

Prof. înv. preșc. BRATU NICOLETA  
C.S.E.I. Or. Vălenii de Munte 

,,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 adaptez” Maria 
Montessori 

Educația extrașcolară se realizează dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. În școala contemporană,o educație eficientă ,depinde de gradul 
în care se pregătește copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. La descoperirea și 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor, contribuie activitățile extrașcolare care vin în completarea procesului de 
învățământ. 

Activitățile extrașcolare se deosebesc de cele școlare prin conținut, durată, metode folosite și formele 
de organizare. Conținutul nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu,elevii având libertatea de a 
alege conținuturi care sunt în perfectă concordanță cu dorințele și interesele lor. Astfel activitățile 
extrașcolare devin o formă complementară de activitate care stimulează valori, aptitudini și dezvoltă 
vocația, talentul încurajând competiția,comunicarea, asumarea de responsabilități.  

Organizarea și desfășurarea acestor activității respectă anumite condiții: sunt subordonate procesului 
de învățământ care se desfășoară în școală, se desfășoară în colectiv, se evită supraîncărcarea ,sunt create 
pe principiul liberului consimțământ și care ține seama de particularitățile de vârstă și interesele copiilor, 
de posibilitățile de realizare pe care le au, fără să fie reținuți de la ore sau pregătirea lecțiilor. 

Finalitățile educaționale ale activităților extrașcolare presupun educație intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educația intelectuală ocupă un loc central în formarea integrală a personalității elevilor. Prin 
caracterul lor ludic, activitățile formează și modelează inteligența elevilor, dezvoltă totodată curiozitatea 
științifică, interesele de cunoaștere, spiritul de observație, creativitatea și gândirea critică a copiilor. 

Prin educația religioasă elevii își însușesc cultura religioasă și se formează în spiritul moralei creștine 
și își formează trăsături pozitive de caracter. 

Educația estetică este componentă a educației integrale și armonioase, activități de cultivare a gustului 
pentru frumos,inițiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale. 

Educația moral-civică stimulează implicarea elevilor în promovarea valorilor și principiilor 
etice:dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie etc. Elevii sunt 
învățați să respecte libertatea de opinie și pluralismul, să se respecte reciproc, să își asume 
responsabilitatea pentru propriile fapte,să aibă o atitudine participativă. 

Educația fizică pe lângă formarea deprinderilor motrice contribuie și la formarea trăsăturilor de voință 
și de caracter. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante evenimente 
din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele 
patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni. 

Educația curriculară realizată prin procesul de învățământ nu epuizează sfera influențelor formative 
exercitate asupra copiilor,rămâne cadrul larg al timpului liber în care viața capătă alte aspecte decât cele 
din procesul de învățare școlară.În acest cadru, numeroși alți factori acționează pozitiv. 

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. 
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Având un caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL  
Fără ghiozdan! 

BRATU TEODORA 

Titlul proiectului: Fără ghiozdan! 

Loc desfășurare: sala clasei a II-a, perimetrul orașului Onești, Braşov 
Durata: 15 aprilie- 19 aprilie 2019 
Grupul țintă: elevii clasei a II-a  
Scopul: formarea si dezvoltarea aptitudinilor sociale prin promovarea diverselor tipuri de comunicare: 

verbală, gestuală etc. 

Obiective: 
La sfârșitul activității elevii vor putea: 
O1 – să comunice idei, gânduri, sentimente; 
O2 – să coopereze în cadrul grupului țintă pentru realizarea diverselor sarcini; 
O3 – să exerseze anumite mișcări pe care le presupun jocurile/activitățile  propuse 
O4 - să manifeste inițiativă, empatie față de colegi, organizare, consecvență etc. 

Activități 
- activități de documentare și informare ; 
-    luni – Curiozităţi din lumea animalelor şi plantelor 8-9 /10-11 , spectacol de magie 9-10, plantare 

de copaci 11-  12; 
- marți –  8-9 Ed. fizică , 9-11 În lumea cărţilor- Clubul de lectură/ 11-12 –Activităţi creative şi 

recreative ; 
- miercuri –  8-9 religie – 9-17 Excursie la Braşov; 
- joi  - 8-9 – Luna curăţeniei ,9-10 limba franceză , 10-12 -Vizită la detaşamentul de Pompieri 

Oneşti  
- vineri – 8-9 educaţie fizică / 9-12- Atelier de creaţie -  Paştele la români  

Resurse umane 
 profesor coordonator :  Bratu Teodora
 elevii clasei a II-a
 Resurse materiale :
 diverse jocuri, cartonașe, videopreoiector, ecran, cărți, fotografii, lipici, foarfece, hârtie colorată

etc 

Rezultate aşteptate 
 ameliorarea relațiilor dintre elevi;
 formarea unor depinderi cu caracter social;

Modalitati de evaluare 
• curente: aprecieri verbale, gesturi, activități practice, fotografii, filme, desene ;
• finale: diseminarea rezultatelor  pe site-ul școlii, la avizier;
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Profesor învățământ preșcolar: Brăhășescu Andreea 
 Școala Gimnazială nr. 3/ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3,  

Mangalia, Jud. 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-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRAȘCOLARE   
ȘI EDUCAȚIA PATRIOTICĂ A ELEVILOR 

Brănișteanu Georgeta 
Liceul Tehnologic Bîlteni, Gorj 

Activităţile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice. 
Sentimentul patriotic nu este înnăscut, ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor.  

Şcolii îi revine sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa 
lor sentimentul de dragoste faţă de patrie, acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice 
perioadelor de vârstă. Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele clase, 
cadrele didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii poporului 
împotriva cotropitorilor, frumuseţea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile patriei.  

Sarcinile educaţiei patriotice a elevilor se realizează în clasele primare prin procesul de învăţământ şi 
activităţile extracurriculare pe care le desfăşoară elevii.  

Fiecare dintre aceste activităţi contribuie, în funcţie de conţinutul ei, la formarea conştiinţei şi 
conduitei patriotice a elevilor.Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează în sufletul elevilor 
sentimente complexe:de bucurie,de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale 
istoriei noastre. Activitatea  extrașcolară  are forme variate. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică generează sentimente 
patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. 

Din experienţa didactică în mediul rural am constatat că, înaintea venirii la şcoală,copilul se află sub 
influenţa benefică a folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora satului, 
care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale.  

În evoluţia lor serbările se leagă  strâns şi cu evoluţia sentimentelor de mândrie naţională,inspirate din 
momente importante „1 Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „ZiuaEroilor”etc.Antrenarea în asemenea acţiuni 
contribuie la formarea deprinderilor de conduită patriotică, concretizează sentimente patriotice pe care le 
generează evenimentele mari din viaţa poporului nostru.. 

Elementele de istorie locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria patriei ca 
parte integrantă a istoriei universale. În cadrul activităţilor extrașcolare am  folosit mai multe procedee 
pentru valorificarea elementelor de istorie locală, ca de exemplu.: cercetarea istoriei locale, excursii la 
locurile istorice, vizite la muzee.  

Strângerea materialului istoric, documentar, etnografic, local este o muncă care solicită din partea 
elevilor şi a învăţătorilor multă dragoste, pasiune, interesau localizat pe harta comunei diferite puncte de 
interes istoric. Ca învăţătoare  mi-am însuşit date şi cunoştinţe necesare pentru a putea conduce munca de 
cercetare a istoriei locale.  

În a doua etapă s-a făcut pregătirea teoretică a elevilor privind istoria locală şi această pregătire a fost 
însoţită de deplasări pe teren la diferite locuri şi obiective de interes istoric, arheologic care au fost luate 
în supraveghere având în vedere că noi căutăm să salvăm anumite vestigii ale trecutului. 

Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă adevărate 
virtuţi educative, deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui proces lent, dar 
profund,de cunoaştere a frumuseţilor patriei,a trecutului şi prezentului poporului român, duc la 
îmbogăţirea simţămintelor lor.  
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Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de vedere al educaţiei patriotice, prin înţelesul 
plin de originalitate şi expresivitate în care se realizează transmiterea ideilor şi sentimentelor. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Bucureşti 
3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

Înv. Brătan Maria 
Școala Gimnazială ” Grigore Silași” 

Beclean, Bistrița- Năsăud 

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. 

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 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.  

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. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școală, prin care 
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși 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 și în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
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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. 

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. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului
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STUDIU DE SPECIALITATE - 
LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Bretan Ildico 
Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Baia Mare 

O formă de educație care vine în sprijinul diferențierii învățării, deoarece ține cont de diferitele 
interese ale elevilor, o reprezintă educația nonformală.  

Activitățile sunt flexibile, au caracter facultativ sau opțional, îi implică pe elevi în proiectarea, 
organizarea și desfășurarea lor, nu se pun note și facilitează promovarea muncii în echipă și a unui demers 
pluri- sau interdisciplinar. Acest tip de educație elimină predarea, lăsând loc doar învățării și accentuează 
obiectivele de tip formativ-educativ.  

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. 

Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale, întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și asupra integrării 
sociale în general. 

Activitățile extrașcolare pot avea conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. 
Activitățile extrașcolare 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. Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie 
bună și optimism, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Alegerea din timp a materialului și 
ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerință importantă pentru orice fel de activitate 
extrașcolară. 

Există câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
1. în funcție de sursă, înglobează activitățile organizate de către școli (în afara mediului școlar) și de

către alte instituții extrașcolare specializate: centre de creație a copiilor/ centre de creație tehnică, centre 
ale tinerilor turiști/școli, cluburi sportive, școli de muzică și de arte pentru copii (Feldman și Matjasko, 
2005). 

2. au un rol complementar rolului școlii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de
cunoștințe și sunt venite din nevoia ca școlile să „asigure experiențe care să susțină dezvoltarea în 
ansamblu a elevilor” (Holland și Andre, 1987). 

3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului școală – familie – comunitate.
Dezvoltarea elevilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare/extracurriculare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală – familie – comunitate: 
„sunt parte din instituții extrașcolare și comunități și sunt influențate de familii și colegi”: eseuri, mică 
proză, versuri etc., în realizarea de lucrări pentru simpozioane și sesiuni de comunicări științifice cu 
tematică asemănătoare domeniului excursiei tematice efectuate (Feldman și Matjasko 2005). 

Activitățile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul, 
producându-le bucurie, ușurându-le acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 
În cadrul acestor activității sunt atrași și copiii timizi, dar și cei impulsivi, încercând astfel să se tempereze 
în preajma colegilor lor – „copilul care este lăudat învață la rându-i să aprecieze”. 

Activitățile extracurriculare, prin structură, conținut specific, contribuie la îmbogățirea și completarea 
procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la integrarea copilului în viața 
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socială, la valorificarea rațională și plăcută a timpului lor liber și transformarea lui într-o sursă 
educațională. Potențialul larg al activităților extracurriculare, cu o deosebită influență formativă, este 
generator de căutări și soluții variate. 

Scopul activităților extracurriculare: 
• dezvoltarea de aptitudini speciale și a atitudinilor caracteriale;
• antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut;
• cultivarea interesului pentru activitățile socio-culturale;
• facilitarea integrării în mediul școlar și a reușitei școlare.
Educația extracurrriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității școlarilor. În 

școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru participarea 
la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării personalității copiilor. În acest 
cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic și socio-afectiv, 
pentru o cât mai ușoară integrare socială.  

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educațional, ca set de intervenție complementară, apare ca o necesitate. 

Recunoscând importanța și contribuția activităților extracurriculare la legătura cunoștințelor teoretice 
cu cele practice, asigurând dezvoltarea capacităților, aptitudinilor copiilor la nivelul potențialului lor 
maxim, rolul acestora în procesul didactic este în creștere. Finalitățile educaționale complexe impun 
necesitatea îmbinării educației curriculare, realizată prin procesul de învățământ, cu cea extracurriculară, 
ca și completare, transfer și aplicabilitate a cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul 
de învățământ și trecerea accentului de pe informativ pe formativ. 

Astfel, abordarea educațională complementară formal/non-formal asigură în plus valoarea sistemului 
educațional: „Îmi imaginez un sistem educațional ce recunoaște că învățarea este firească, că a-ți plăcea 
să înveți este normal și că învățarea autentică înseamnă învățare pasională, un curriculum școlar ce 
apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile, creativitatea mai mult decât reproducerea informațiilor, 
individualitatea mai mult decât conformismul și excelența mai mult decât realizările standard.” Tom 
Peters 

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

Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda 
cu succes, într-o formă intelectuală, 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. ” 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact 
direct cu obiectele și fenomenele din natură. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat cu momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele 
vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activități elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să folosească 
colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie 
regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să 
realizeze mai frumos și mai ușor obiectivul principal al școlii – pregătirea copilului pentru viață.  

Ca forme de învățare din afara orelor de curs care interesează disciplina limba română putem 
enumera: cenaclurile literare, cercurile de lectură, târgul de carte, tehnica imprimării textelor, jurnalismul 
școlar, chestionarea, ancheta folclorică, spectacolele teatrale, organizarea și participarea la simpozioane, 
diverse concursuri de creație, cercuri dramatice, excursia de studiu, vizionări de filme, spectacole, vizite 
la muzee etc. 

Se mai pot organiza medalioane literare, șezători literare, seri de poezie etc. Toate aceste activități pot 
avea loc în școală sau în instituții din afara ei: teatre, case de cultură, biblioteci județene, redacția unor 
ziare. 

Elevii sunt atrași de activitățile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativității, 
gândirii critice și stimulează implicarea în actul decizional. Activitățile complementare concretizate în 
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excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau de 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 și nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea realizată în afara clasei și cea 
extrașcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activitățile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTUCTIV - EDUCATIV 

Prof. Brînzan Florica 
Școala Gimnazială nr. 1 Dobrotești 

Este un lucru cunoscut faptul 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

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 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.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. 
Preşcolarii 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. 

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. 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. 

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 
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elevii acumulează în cadrul lecţiilor.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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 
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 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 preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea         
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Rolul activităților desfășurate în cadrul Proiectului educațional Școala altfel 

Prof. înv. primar Brînză Alina 
Școala Gimnazială Fitionești 

 Educația prin activități extracurriculare urmărește identificarea și dezvoltarea aptitudinilor, 
talentelor, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite 
domenii. Începând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natura.  

Dezvoltarea unor aptitudini speciale, 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 sunt posibile prin antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, care 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 în cadrul Proiectului educaţional „Școala altfel” urmăresc 
dezvoltarea competenţelor de comunicare, cultivarea respectului de sine şi faţă de cei din jur, 
valorificarea spiritului de echipă, aprofundarea noţiunilor de cultură generală precum şi promovarea 
educaţiei ecologice. Activităţile culturale, sportive, de educaţie pentru sănătate, de educaţie pentru 
promovarea valorilor umanitare, tehnico-științifice incluse în acest program se pot desfășura sub diferite 
forme: concursuri, competiţii, vizite de studiu, excursii, parteneriate educaţionale şi tematice. Îmbinate 
corespunzător cu activităţile şcolare, aceste activităţi reuşesc să contribuie, de cele mai multe ori, la 
formarea unor comportamente umane sănătoase.  

Concursurile organizate în cadrul proiectului pot aprofunda, în plan practic, cunoştinţele însuşite în 
activitatea şcolară. De asemenea, îi pun pe elevi în situaţia de a-şi reaminti regulile de comportare în grup, 
pe stradă, în diferite instituţii şi locuri publice, în situaţii dificile.      

Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, conştientizarea importanţei acestuia în viaţa 
oamenilor, educaţia socială şi aprofundarea cunoştinţelor de geografie şi istorie pot fi facilitate prin 
intermediul unor excursii tematice, menite să consolideze deopotrivă şi relaţiile interumane. 

Atelierele de lucru înființate au menirea de a descoperi înclinaţiile diverse ale copiilor, interesele şi 
preocupările multiple ale acestora, stimulând atât capacitatea copiilor de a răspunde cerinţelor din variate 
domenii, cât şi participarea lor la acţiuni în contexte nonformale. 

Activitățile propuse în cadrul Proiectului educațional Școala altfel în acest an școlar urmăresc: 
 dezvoltarea competenţei de comunicare în diverse situaţii, contexte;
 implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi extracurriculare, menite să stimuleze

originalitatea, creativitatea, inventivitatea; 
 descoperirea talentelor ascunse ale elevilor;
 cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor.
 promovarea valorilor ecologice în rândul copiilor;

Activitatea Paștele, sărbătoarea sfântă a creștinilor vizează implicarea afectivă în perpetuarea 
tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, surprinderea trăirilor de copil în perioada pascală.  Copiii, îndrumați 
să realizeze felicitări şi desene pentru Paşti, să încondeieze ouăle, au posibilitatea să-și valorifice 
aptitudinile artistice și să devină continuatori ai datinilor, astfel încât rădăcinile strămoșești să nu se 
piardă. 

În cadrul activității Minte sănătoasă în corp sănătos! sunt organizate întreceri sportive care contribuie 
la întărirea stării de sănătate, sporirea capacităţii generale de efort fizic, dezvoltarea spiritului competitiv 
şi de echipă, valorificarea deprinderilor de ordine şi disciplină, educarea trăsăturilor de voinţă şi de 
caracter. Astfel, copiii sunt activi din punct de vedere fizic, pot să petreacă mai mult timp cu prietenii în 
afara orelor de curs, colaborarea cu colegii în timpul activității sportive poate contribui la rezolvarea 
conflictelor şi la dezvoltarea comunicării eficiente. Părinții invitați la activitatea Târgul meseriilor 
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destăinuie din secretele profesiilor lor, evidențiind aptitudinile specifice fiecărei meserii. Elevii sunt 
antrenați în diferite jocuri de rol în scopul cultivării valorilor morale şi a spiritului de  cooperare şi 
sociabilitate, care sunt indispensabile oricărei profesii. Copiii, antrenați în joc, înțeleg cât de important 
este să te cunoşti, să fii motivat, să ştii să te exprimi corect, să comunici asertiv, să respecţi 
angajamentele, să fii pregătit pentru schimbare, să manifeşti seriozitate, curaj, îndrăzneală, să ştii când să 
renunţi. 

Ziua filmului pentru copii este activitatea care presupune cunoaşterea normelor ce trebuie respectate 
în timpul vizionării unui film într-un spațiu amenajat în acest sens, aplicarea acestor norme, desprinderea 
mesajului filmului vizionat, exprimarea părerii în legătură cu personajele, valorificând astfel deprinderile 
dobândite în cadrul orelor de limba și literatura română. Vizionarea comentată a filmului este un bun 
instrument pentru dezvoltarea tuturor inteligențelor și a unui mare număr de abilități, precum și un bun 
mijloc de stimulare a motivației de a învăța. 

Activitatea ecologică Natura prietena mea constituie un bun prilej de a utiliza cunoștințele de 
orientare dobândite la orele de curs, în drumeție, de cunoaște obiectivelor de interes cultural și geografic 
și, nu în cele din urmă, de a-și dezvolta atitudinile de ocrotire și de conservare a mediului înconjurător. 
Plimbările, jocurile, observările organizate în natură, informaţiile despre cum trebuie protejată natura, dau 
posibilitatea elevilor să învețe cât de important este pentru om mediul în care trăieşte,  că omul şi natura 
sunt noţiuni inseparabile, că aceasta trebuie respectată şi nu dominată şi că schimbările care au loc în 
natură nu se petrec la voia întâmplării, ci sunt supuse unor legi obiective. 

Consider că aceste activități au impact pozitiv asupra copiilor, dar și asupra cadrelor didactice, prin 
stimularea creativității, prin creșterea încrederii în forțele proprii, prin valorificarea aptitudinilor, 
deprinderilor şi cunoştinţelor asimilate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

PROF. BRÎNZĂNESCU ANDREI 
Școala Gimnazială Desa 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand 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 educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gandirea critică și stimulează implicarea tinerei 
generații în actul decizional in contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilitatilor 
sociale, realizandu-se astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă si cea comportamentală. 

Elevii trebuie sa fie îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și 
posibilitatea de a critica constructiv. 

Activitatile extrascolare, 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. 

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. 

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

Activitățile extrascolare 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. 

Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i in 
contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Activitățile de acest gen au o deosebită influență formativă, au la baza toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, 
copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul actiunilor turistice, elevii isi pot forma 
sentimentul de respect si dragoste față de natură, față de om și realizările sale.  Grija față de timpul liber 
al copilului, atitudinea de cunoastere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie sa fie 
dominantele acestui tip de activitați. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie buna, iar unora 
dintre ei posibilitatea unei afirmari și recunoașterea aptitudinilor.  

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

‐ Valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor 
‐ Organizează într-o manieră placută și relaxantă timpul liber al copiilor 
‐ Copiii au libertatea de a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă 
‐ Participarea este liber consimțită, necondiționată 
‐ Creează un sentiment de siguranță și încredere participanților 
‐ Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor 

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 

593



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. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participle la activitătile educative, să se implice afectiv, cu placer 
și bucurie spontană in ceea ce fac. 

In concluzie, putem mentiona ca activitatile extrascolare genereaza relatii de prietenie si ajutor 
reciproc intre elevi, educă simțul responsabilității, si o atitudine justa fata de scopurile urmarite. Important 
este ca elevii sa fie antrenati nu numai in desfasurarea unor astfel de activitati, ci si in initierea lor.  
Valorificarea activitatilor extrascolare in practica educatională ar trebui sa se producă sistematic si cu mai 
multă eficiență, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preșcolar Brînzilă Mihaela          
Grădinița cu P. N. Carasa / Șc. Gimnazială Nr. 1 Corlăteni 

"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să reprezinte 
viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu 
vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii, a relaţiilor 
creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i 
și pe elevi.  

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a dascălilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care trăiesc. 
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. 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 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, 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 dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în asumarea 
rolului lor în societate, creându-se astfel o legătură puternică între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Plimbările în natură,contactul cu cei din jur, dezvoltă copiilor creativitatea,sensibilitatea, ei fiind 
foarte receptivi la fenomenele din mediu, invățând să protejeze natura prin activități gospodărești sau prin 
participarea la diferite concursuri pe teme de reciclare. 

Cadrul didactic are o misiune importantă deoarece el planifică atent activitățile extrașcolare astfel 
încât acestea să fie atractive, să stârnească interesul, să producă bucurie, stare de bine dar și să conducă la 
acumularea de cunoștințe, obiectivul principal fiind-pregătirea copilului pentru viață, integrarea lui în 
societate. 

Activitățile extrașcolare au rol important în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor,a personalității 
acestora.Participând cu interes în grup sau pe echipe,copiii își exercită cu succes rolul primit în cadrul 
grupului,dezvoltându-și stima de sine,încrederea în forțele proprii,manifestând toleranță și acceptare.Prin 
intermediul acestor activități se urmărește crearea unei simbioze între aptitudini,creativitate,talent și 
cultivarea unui stil de viață civilizat. 

 Încă de la cele mai fragede vârste copilul este pus in contact cu diverse obiecte,fenome- 
ne astfel încât, prin intermediul jocului, să întrebe, să fie curios, să invețe, să descopere lumea cu 
misterele ei: ,,și tot ce-i  ne-nțeles/ se schimbă-n  ne-nțelesuri și mai mari/sub ochii mei...’’ 

(Lucian Blaga-Eu nu strivesc corola de minuni a lumii).  
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Principalul scop al activităților extrașcolare  este dezvoltarea unor aptitudini,conturarea trăsăturilor de 
caracter ale copilului,stimularea potențialului intelectual. 

Educaţia contribuie decisiv la modelarea personalităţii umane şi la deschiderea ei continuă către 
valorile umanităţii,la formarea unei personalităţi culturale creatoare. Complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară  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 copiii,  asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativitatii lor. 

. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

Prof. Bucataru Petronela 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gorbanesti, Judetul Botosani 

Activitatile extrascolare  au un loc bine definit in cadrul activitatilor realizate in afara mediului scolar, 
ele au forme variate, o structura aparte,  cu un impact pozitiv asupra dezvoltarii personalitatii elevilor.  

Activitatile extrascolare vin in completarea activitatilor de invatare, au valente formative, fiind 
atractive la orice varsta. Aceste activitati starnesc interesul elevilor, faciliteaza acumularea de cunostinte, 
ofera cele mai eficiente metode de formare a caracterului elevilor, avand un caracter activ-participativ si 
ludic.  

In organizarea acestor activitati se implica toti partenerii educationali, cadre didactice, parinti, 
comunitatea locala, alte institutii (Biserica, Politie, scoli partenere, etc). Derularea acestor activitati 
presupune incheierea de parteneriate viabile, scopul comun al partilor implicate in proiecte fiind sustinere 
reciproca. 

Activitatile extrascolare au rolul de a dezvolta competentele sociale ale elevilor, lucrul in echipa, 
colaborarea si comunicarea, integrarea in grup si spiritul de initiativa, toleranta fata de ideile celorlalti, 
deprinderea de a-si sustine cu argumente punctele de vedere. Prin aceste activitati elevii isi dezvolta  
simtul practic si artistic, creativitatea si isi  valorifica aptitudinile.  

Din sfera activitatilor extrascolare fac parte excursiile, drumetiile, taberele, sezatorile, vizitele la 
muzee, atelierele de creatie, concursurile, competitiile sportive, serbarile, piesele de teatru, activitati 
tematice, voluntariat, etc. 

Aceste activitati extrascolare permit elevilor sa se remarce intr-un alt cadru decat cel al orelor, le ofera 
posibilitatea sa demonstreze practic cunostintele pe care le-au acumulat in cadrul orelor. 
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ȘCOALA ALTFEL – UN PROGRAM DE SUCCES 
ÎN ÎNVĂȚĂMĂNTUL ROMÂNESC 

Prof.înv. preşcolar BUCUR CRISTINA 
Grădiniţa nr. 35, Bucureşti 

Săptămâna „Școala altfel” oferă posibilitatea unui program educaţional, program binevenit şi necesar. 
În contexte nonformale copiii şi cadrele didactice sunt mai relaxaţi, mai deschişi, mai receptivi.  

Activităţile desfăşurate în această săptămână, prin structură, conţinut specific, sunt firesc 
complementare activităţii realizată în sala de clasă. Acest gen de activităţi au o deosebită influenţă 
formativă asupra copiilor, în toate formele lor de organizare: concursuri, expoziții, activități gospodărești 
etc. 

Trecerea de la învăţământul tradiţional la cel modern este un proces de inovare în componenţa 
practicilor tradiţionale la nivelul sistemului de învăţământ,dar acest lucru nu înseamnă o rupere totală de 
vechile practici ci presupune o atitudine pozitivă faţă de schimbările apărute, preluând ceea ce este 
valoros în învăţământul tradiţional şi aplicarea  unor metodologii de inovare continuă. 

Copiii din ziua de astăzi sunt „ altfel” ,au  „altfel” de nevoi, iar cadrele didactice şi părinţii trebuie să 
ţină cont de aceste nevoi, pentru dezvoltarea ulterioară corectă a noii grnerații. Prin acest program se 
urmăreşte integrarea socială a copiilor, crearea de situaţii problemă în care copilul să se descurce, să ia 
contact cu lumea şi cu situaţii concrete de viaţă.  

Se pare că învăţându-l şi evaluându-l în timp ce ia contact direct cu ceea ce are de învăţat, învăţarea 
devine durabilă, iar evaluarea are efectul aşteptat. 

”Școala altfel” a  debutat în anul școlar 2011 – 2012 și a constat  în derularea, la nivelul fiecarei 
unități de învațământ, a unui orar special format doar din activități cu caracter non-formal. 

Programul și-a propus  implicarea, deopotriva, a copiilor și a dascălilor, în activitați nonformale, 
interesante, care sa le valorizeze talentele, preocuparile extra-școlare și competențele în domenii cât mai 
diverse și interesante. 

Dacă în învățământul preșcolar, copiii se bucură mai mult de  astfel de activități, în timpul unui an 
școlar, cei din învățământul primar, gimnazial și cel liceal sunt lipsiți de aceste experiente din cauza 
programului destul de încărcat. 

Inițial, mulți profesori au considerat această săptămâna ca pe un timp pierdut, dar pe măsură ce 
activitățile au început să se deruleze, au fost surprinși de un sentiment cu care nu s-au mai întâlnit. Acela 
al lipsei lecției care trebuie parcursă în 50 de minute . 

Atmosfera din "săptămâna altfel", este  una specială, fiind trăită atat de elevi, cât și de profesori cu 
sentimentul caștigării unor experiente noi. 

 „Copii veseli, dornici de a participa la orice actiune, de a experimenta sau exersa, profesori dispuși să 
socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, a inovator, destins, prielnic pentru cunoaștere și 
fixarea unor relații "poate mai umane" decat se pot stabili în cadrul unei ore de curs. „Așa a fost descrisă 
de unii profesori săptamăna „Școala altfel”. 

Cele cinci zile reprezintă pentru cadrele didactice o ocazie de a-i cunoaște mai bine pe copii, de a 
întări relația cu acestia. 

Cu un orar echilibrat construit, cu cinci zile de activități variate – cum ar fi acordarea primului ajutor, 
educație pentru sănătate, workshop-uri de alegere a carierei și anti-violență sau vizionare de filme 
românești și străine, precum și activități desfășurate  în aer liber - jocuri și competiții sportive, promenade 
culturale prin București, excursii prin țară,  săptămâna altfel își arată beneficiile prin implicarea 
deopotrivă a profesorilor, a copiilor și a părinților  în vederea demonstrării, sistematizării, aplicării, 
consolidării «pe teren» a cunoștințelor deja predate sau discutate la clasa. 
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În ciuda scepticismului inițial cu privire la aceasta săptămână, părerea generală este în prezent una 
pozitivă. Săptămâna "altfel" a schimbat rutina , a permis exprimarea spiritului creativ si a antrenat spiritul 
de echipă. 

Vizitele la operă, la teatru sau la muzee atrag atenția asupra nevoii de cultură. 
Având în vedere faptul că astăzi, părinții sunt mai preocupați de rezolvarea problemelor financiare, 

familiale, profesionale și pun pe locul al doilea educația propriilor copii, cadrele didactice se simt 
răspunzătoare nu numai pentru activitatea din unitatea școlară, dar și din afara ei.  

Tocmai de aceea considerăm că „Să știi mai multe, să fii mai bun!” reprezintă un proiect educațional 
binevenit și necesar atât cadrelor didactice dar mai ales copiilor. 
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Proiect:  Scoala de vacanta 

Prof. Bucur Marina 
Școala Gimnazială ,,Arany Janos” Mihăileni-Livezi,  

Județul Harghita 

ARGUMENT: 
Vacanţa de vară este o perioadă lungă pentru toţi copiii şi, din experienţa didactică, remarcăm faptul 

că elevii resimt nevoia întâlnirii cu grupul şcolar, cu prietenii de la şcoală. Însă, cei mai mulţi dintre ei nu-
şi pot permite să-şi petreacă vacanţa mare altundeva decât acasă. Chestionând copiii, vom descoperi că, 
deşi se bucură că a venit vacanţa, îşi doresc totuşi să fie împreună cu alţi copii, să aibă un îndrumător 
adult pentru jocurile şi activităţile lor, care să vină cu propuneri, chiar şi cu statut de negociator, să le 
susţină ideile şi să le dea o formă activă. 

Acest proiect  satisface nevoile de joc şi mişcare al copiilor, într-un cadru non-formal şi în perioada de 
vacanţă. Şcoala de vacanţă  ţine cont de specificul local al comunităţii,  bazându-ne pe entuziasmul şi 
curiozitatea caracteristică vârstei şcolarilor mici, luând în considerare propunerile şi aşteptările formulate 
de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă 
valoroasă în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei. Petrecerea timpului altfel  presupune socializarea, 
prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup.  

Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze 
propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă 
prietenii, dărâmă barierele prejudecăţilor şi dau naştere la solidarităţi şi adaptări la diferite situaţii sociale. 
Prin acest proiect, şcoala va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în această perioadă.  

Şcoala de vacanţă  încurajeaza cât mai mulți copii să devină pasionați de cunoaştere, de 
experimentare, învățare, creativitate, aplicare, interacționare, descoperire, interactivitate, și toate acestea 
prin ateliere dinamice și distractive, jocuri si excursii. 

Scopul proiectului: 
Este de a oferi elevilor o alternativă de petrecere a timpului liber în timpul vacanţei de vară printr-un 

program zilnic cu activităţi relaxante şi distractive  
Promovarea şi valorizarea potenţialului cognitiv şi creator al copiilor prin implicarea voluntară a 

acestora în activităţi recreativ-educative; 

Obiective specifice ale proiectului: 
1. Petrecerea în mod util şi plăcut a timpului liber
2. Relaţionarea cu copii de vârste diferite
3. Dezvoltarea unor abilităţi de viaţă
4. Dezvoltarea unor îndemânări artistice
5. Realizarea unor produse finite ale activităţilor
6. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii spontane, a gândirii critice, a inteligenţei emoţionale.

Resurse  umane: 
2 cadre didactice voluntare 
elevi din ciclul primar 
parinti 
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Rezultate aşteptate: 

- Impactul pozitiv asupra copiilor  
- Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin oferirea serviciilor educative şi pe timpul vacanţei de   vară 
- Sprijinul acordat de comunitate şi implicarea în activităţile proiectului 
- Produse finale:- -amenajarea unui spaţiu expoziţional 

Resurse materiale:  

- planşe didactice  - creioane colorate 
- fişe de lucru        - acuarele 
- hârtie creponată  - imagini din poveşti  
- hârtie colorată     - aparatură audio-video 
- carton - cărţi cu poveşti 
- puzzle - măşti şi accesorii pentru jocuri de rol 
- CD-uri cu filme, poveşti - mingi, cretă colorată  

Resurse temporale:  

O săptămână din vacanţa de vara a anului  şcolar  (cu posibilitatea revenirii în alte vacanţe ale anilor 
şcolari următori, după evaluarea proiectului şi programarea în continuare a altor activităţi). 

Resurse spaţiale:  
Sala de clasă   
Curtea şcolii 
Imprejurimile satului 
Sala de sport  
Sala de calculatoare 

 Resurse financiare:  

sponsorizare ONG local şi resurse proprii (materialele suport şi gustarea pentru pauză) 

Activităţi propuse în cadrul proiectului: 

Jocuri distractive  
Realizarea unor ateliere de lucru 
Învăţarea unor cântece şi jocuri 
Realizarea unei expoziţii tematice  
Realizarea unor drumetii, excursii tematice  
Realizarea unei reviste scolare 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 
crt. 

Data Activitatea Coordonator Locul 
desfasurarii 

1. Luni,
23 iulie 2018

Socializam! 
Ateliere de creaţie  - mascota vacantei 
Jocuri de cunoastere 

Bucur Marina Activităţi în 
clasă şi în aer 
liber 

2. Marţi,
24 iulie 2018

Invatam jucandu-ne! 
Jocuri educative - interactive 
Joc de rol, cantece cu miscare 

Bucur Marina Activitate 
desfăşurată în 
sala de clasa, 
sala de 
calculatoare 

3. Miercuri, Sănătate in natură si aventura! Bucur Marina Satul Livezi, la 
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25 iulie 2018 Drumeţie în împrejurimi -colectare de 
plante medicinale 

izvorul de apa 
minerala 

4. Joi,
26 iulie 2018

Revista clasei ,,Puisorii”! 
Ateliere de lucru- adunarea materialelor 
pentru revista si realizarea revistei in 
format electronic 

Bucur Marina Activitate în 
sala de clasă, 
în sala de 
informatică 

5. Vineri,
27 iulie 2018

Fanteziile copilăriei! 
Ateliere de pictura si creatie literara 
Expozitie de lucrari 
Evaluare, concluzii, aprecieri, distribuirea 
diplomelor de participare 

Bucur Marina Activitați  în 
sala de clasă și 
în curtea școlii 

Evaluarea proiectului:  

Observarea sistematică a copiilor.  
Expoziţii cu desenele şi materialele realizate de către copii.  
Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor.  

Activităţi de promovare:  

Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect. 
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi la Adunarea Generala a 

Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni.  
Jurnalul scolii de vacanta 
Revista clasei 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. inv. primar BUCUR VALENTINA               
Școala Gimnazială nr. 2 Titu-Târg, Dâmbovița 

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 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.  
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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) 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de instruireşiautoinstruire, 
Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

Prof. înv. primar: Bucur Vanda,                
Liceul de Arte ,,Ionel Perlea”, Slobozia 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Ele au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate.Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte.  

 Serbările școlare marchează 
evenimente importante din viața 
școlarilor. 

 Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și 
într-o atmosferă de sărbătoare 
instalată cu acest prilej. Am realizat 
astfel de activități cu ocazia zilei de 
1 Decembrie, a Crăciunului, și la 
sfârşit de an şcolar, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a se exprima 
liber oral, în scris sau prin muzică. 

 Concursurile sunt forme 
competiţionale de activitate 
extraşcolară, organizate  pe diferite 
teme.  
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Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de  limba română, de creaţii artistice, de 
desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am 
obținut  multe premii. De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de 
biciclete, role, trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră Ialomita. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 
Scoala Gimnazială Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 

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

Un rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal 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. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului  
potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura 
neîntrerupt progresul social-uman. 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. 

Componenentă 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 randul 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. 

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

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin 
caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, 
creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor.  

Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri 
de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi 
sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah 
etc.Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt obiectiv 
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al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul creştin, elevii 
îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi 
formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect, frăţie, 
solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, 
transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie 
pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase. 

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

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

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

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

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante 
evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi 
dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni. 

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată 
prin activităţi extracurriculare foarte atractive : competiţii sportive între clase sau între şcoli, 
excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. 

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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Rolul activităților extrașcolare în activitatea educativă 

Buda Claudia, 
 Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca și lecțiile propriu-zise, deoarece își pot dezvolta 
competențele sociale, lucrul în echipă, spiritul de inițiativă, comunicarea și colaborarea cu ceilalți, spiritul 
de inițiativă. 

Activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare de a se descurca în viață, 
de a participa la diverse concursuri, proiecte educaționale și multe alte activități interesante pentru ei.  

Un exemplu de activitate extrașcolară realizată în Scoala Altfel este cariera în administrația publică, 
unde este un proiect de a initia tinerii spre alegerea unei cariere în administrația publică.  

Motivația constituie temeiul comportamentului și acțiunilor pe care le prestează tinerii în cadrul 
adminstrației publice. 
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EDUCAŢIE RUTIERĂ – ŞCOALA ALTFEL 

Prof. înv. Preşcolar: Buda Daniela Ramona 
G.P.P. Nr. 45, Oradea 

Educația rutieră urmărește  învățarea încă din preşcolaritate a deplasării copiilor pe stradă în deplină 

siguranţă, precum şi familiarizarea acestora cu semnele de circulaţie rutieră. 

Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în 

trecut, datorită creşterii numărului de autovehicule şi datorita 

vitezei cu care acestea circulă.  

Din această cauză statisticile arată că anual mulţi copii îşi 

pierd viaţa în accidente de circulaţie comise din vina lor, şi 

mulți sunt răniţi grav, de aceea am hotărât ca în săptămâna 

dedicată “Şcolii altfel”, să invităm în unitatea noastră un echipaj 

de poliţie care să le explice copiilor cât de important este să 

respectăm regulile de circulaţie.  

Aceştia au fost foarte încântaţi de întâlnirea cu poliţiştii, au făcut cunoştinţă cu semnele de circulaţie, 

s-au transformat şi ei pentru câteva momente în agenţi de poliţie şi au urcat în maşina de poliţie.  
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Istoria la castel 

Prof. Budiul Ioana Mihaela, 
Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 

 În cadrul programului național „Școala altfel”, pentru a identifica și valorifica resursele locale, ştiind 
că o imagine face cât o mie de cuvinte,  una dintre activităţile desfăşurate a fost o vizită la Castelul 
Corvinilor din localitatea noastră.  

Deoarece Hunedoara are un trecut istoric important care se împleteşte cu un trecut industrial de 
asemenea important, cele două fiind inseparabile, o vizită la Castel clarifică atât partea de istorie cât şi 
partea de industrie, deoarece de la Castel se pot vedea, atât fosta platformă industrială a oraşului 
(Combinatul Siderurgic care are ca punct de plecare primele furnale construite inainte de 1900 şi 
culminând cu perioada de maxim atinsă în anii comunismului), cât şi începutul liniei ferate cu ecartament 
îngust(Mocăniţa) folosită pentru transportul minereului de fier de la Ghelari la Uzinele din Hunedoara. 

Prin vizita efectuată, am avut ocazia să învăţăm  despre etapele de construire ale Castelului, cât şi 
despre modul în care a fost realizată construcţia din punct de vedere tehnic(elevii noştri având profil 
tehnic) atât în faza iniţială a construcţiei cât şi la fazelor intermediare şi apoi la restaurările recente.  

De asemenea, după intrarea în interiorul castelului am putut vedea fântâna din interiorul curţii(şi am 
auzit legenda ce o însoţeşte) şi zidurile exterioare de unde se poate vedea tot oraşul şi îţi poţi face o idee 
mult mai clară despre rolul de apărare al acestora.  

Prin vizitarea interiorului, elevii au putut descoperi modul de viaţă al celor care locuiau acolo dar şi al 
oamenilor din Evul mediu, prin intermediul mobilierului expus, a hainelor, podoabelor, obiectelor de uz 
casnic, armelor de luptă, chiar şi a muzicii care se cânta, şi, nu în ultimul rând, partea mai puţin plăcută, 
dar foarte gustată de elevi(adolescenţi): tehnicilor de tortură ale acelor vremuri(ocazie cu care au putut 
face comparaţie între pedepsele pentru infracţiuni săvârşite în acele timpuri şi cele de acum).  

Pe parcursul desfăşurării vizitei, elevii au putut să îşi foloseasă spiritul de observaţie şi spiritul critic, 
amuzîndu-se prin observarea unor obiecte care nu făceau parte din Castelul iniţial (prize, becuri, 
calorifere), dar în acelaşi timp înţelegând diferenţele majore dintre modul de trai(lipsit de mijloacele 
moderne de azi) al acelor vremuri şi zilele noastre. 

Împletind vechiul cu noul, la intrarea în Castel, am fost puşi în situaţia de a intra pe baza scanării 
codului de bare al biletului, fapt inedit pentru cei mai mulţi dintre elevi, unora fiindu-le oarecum frică la 
început. Aşa am putut observa comportamentul lor în faţa unor situaţii noi, dar şi spiritul de echipă, 
deoarece în mai multe situaţii s-au ajutat  şi completat unii pe alţii.  

În urma acestei vizite, elevii şi-au dat seama că trăiesc într-un oraş cu o istorie bogată, loc în care vin 
anual foarte mulţi turişti şi că ar trebui să fim mândri de oraşul în care trăim. 

A fost pentru toţi (elevi şi profesori) o activitate din care am avut multe de învăţat (de la istorie şi 
până spirit de echipă), chiar şi unii despre alţii. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE  ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Inv. Primar  Erna Buga 
Scoala Gimnaziala “prof. Lucian Pavel” Oltenita, Jud. Calarasi 

„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”. 

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 şcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea creativităţii 
copiilor, pot fi date educatorilor 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.  

Preşcolarii 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. 

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. 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. 
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 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. 

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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, scolarii 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 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 preşcolară, 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. Trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator.       

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  

*Allport, W, Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. înv. preșcolar Buhuși Lucica 
G. P. N. Telejna 

 „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 cunosc 
locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Buică Adina Carmen 
G. P. N. Godeni 

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 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.  

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. 
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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 extracurriculare contribuie la 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 la astfel de activităţi într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  
însufleţire şi dăruire.  

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. 

 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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VALENȚELE INSTRUCTIV – EDUCATIVE              
ALE EXCURSIEI ȘCOLARE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI 

Prof. BUICĂ ADRIANA
Liceul Tehnologic Nr. 1 Balș, jud. Olt 

Activitățile extrașcolare (tabere, excursii, drumeții) au un rol important în predarea geografiei, în 
formarea și dezvoltarea unor deprinderi, abilități, precum și în realizarea trecerii de la empiric la științific 
în analiza realității înconjurătoare. 

Creșterea aplicațiilor practice în învățare, în cadrul școlar sau extrașcolar, reprezintă un element 
important, atât în învățare, cât și în creșterea caracterului aplicativ al geografiei școlare. Dintre aplicațiile 
practice ce pot fi realizate în timpul excursiilor sau drumețiilor enumerăm: observarea științifică a 
fenomenelor geografice, executarea unor experiențe reproductive pe teren legate de eroziunea solului, 
modificările covorului vegetal, măsurarea temperaturii aerului, cartarea terenurilor, cartografierea 
fenomenelor geografice, etc.  

Este cunoscut că valoarea instructiv-educativă a excursiilor contribuie la dezvoltarea simțului de 
observație al elevilor, a interesului pentru geografie și a capacității de înțelegere a mediului înconjurător. 
Prin imaginea de ansamblu asupra componentelor mediului înconjurător, excursia geografică contribuie, 
de asemenea, la lărgirea orizontului geografic al elevilor, întregește efectul instructiv-educativ al 
activităților didactice și realizează legătura indispensabilă dintre teorie și practică. 

Prin lecțiile-excursie se asigură stimularea dorinței de curiozitate, de a descoperi noi fenomene și 
elemente pe mai multe itinerarii, stimulând dorința de călătorie în scopul cunoașterii frumuseților naturale 
și ale realizărilor umane. Pe plan afectiv, se achiziționează emoții și sentimente care dezvoltă 
comportamentele educației estetice, ecologice, etc. 

Prin excursiile școlare se dezvoltă spiritul de prietenie, de grup, de voință, disciplină, inițiativă, 
precum și deprinderi, priceperi de ordin gospodăresc, folositoare mai târziu în viață. Acest mod de 
abordare și valorificare a timpului liber, în contextul noilor educații, nu reprezintă ceva absolut nou, ci 
doar o adecvare la tendințele actuale din domeniul strategiilor educative, înseamnă dragoste față de copii, 
grija pentru viitorul lor într-o lume tot mai dificilă, înseamnă, motivația intrinsecă și creativitatea 
profesorului, care îi permit să proiecteze și să realizeze activități plăcute, interesante, recreative și de 
interes formativ în domeniul geografiei. 

Activitățile extracurriculare oferă astfel, cadrul desfășurării unor acțiuni prin care se lărgește lumea 
spirituală a elevilor, împlinind setea lor de cunoaștere, oferindu-le prilejul de a se emoționa puternic, de a 
fi în stare să iscodească singuri cu o cutezanță creatoare, specifică vârstei școlare, pentru a-și forma 
convingeri durabile. Prin conținutul și durata lor, prin metode și forme de organizare, activitățile 
extracurriculare contribuie la completarea procesului de învățământ, dar și la dezvoltarea înclinațiilor și 
aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber, într-o atmosferă de voie bună 
și optimism. 

Activitățile extrașcolare legate de predarea geografiei pot îmbrăca variate forme: excursii, vizite, 
tabere, concursuri tematice, etc., contribuind la dezvoltarea creativității elevilor, a înclinațiilor estetice, 
ecologice, educație civică. Toate aceste activități exersează funcțiile psihomotrice și socio-afective, având 
rolul de a bucura, destinde, de a crea confort spiritual și oferă elevilor posibilitatea de a se afla în grupul 
colegilor cu care pot face schimb de impresii. 

Geografia, ca parte a învățământului de cultură generală, are un important rol instructiv-educativ. 
Alături de istorie, religie, literatură, geografia constituie baza culturii generale și prezintă, prin descrierea 
explicativă și forma sintetică a reprezentării cartografice a noilor peisaje geografice, imaginea 
transformărilor majore petrecute după anul 1989. Actualitatea fenomenelor geografice la scară 
continentală și globală, se poate regăsi în formarea unui sentiment de adeziune la structurile euro-
atlantice, la valorile reale ale democrației. 
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În activitatea metodică a profesorului de geografie, observațiile în natură au un rol definitoriu în 
învățarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica. Observațiile făcute direct în natură permit ca elevii 
să ajungă la reprezentări clare asupra fenomenelor geografice și să-și formeze, astfel, concepte și noțiuni 
geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între 
fenomene, precum și corelațiile respective. Un rol deosebit în această direcție îl au excursiile școlare, ca 
forme ale activității practic-aplicative. Valoarea instructiv-educativă a excursiilor este unanim 
recunoscută, acestea contribuind la dezvoltarea simțului de observare și al interesului elevilor pentru 
geografie. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Dulamă, Maria-Eliza, Didactică geografică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996.

 Petre, Rodica, Didactica geografiei, Editura Universității din Oradea, 2002.

 Tomescu, Viorica, Didactica geografiei, Editura Universitaria, Craiova, 2003.

 *** Revista TERRA a Societății de Geografie din România, Anul XXXII-XXXIV(LII-LIV) –
2002/2005, București, 2005.
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Formarea gustului pentru lectura capodoperelor 
în cadrul activităților extrașcolare 

prof. Buică Constantin 
Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu”, Balș, Olt 

Bibliotecile şcolare sunt surse de informare permanentă, prezenţe active în viaţa şi lumea elevilor. 
Bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice, trebuie să aibă în vedere găsirea unor noi forme şi metode de 
lucru cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului. 

Rolul fundamental al bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare este de a 
funcţiona ca parteneri ai şcolii în procesul de educare şi formare a viitorilor adulţi. 

Profesorii văd încă în bibliotecă un loc unde să li se dezvolte copiilor gustul pentru lectură, biblioteca 
însă doreşte să îi orienteze şi să le formeze tehnici documentare, de regăsire şi selectare a informaţiei şi 
abilităţi de comunicare atât elevilor, cât şi profesorilor. 

Cronicarul Miron Costin  menționa în mod magistral ,,... că nu iaste alta şi mai frumoasă şi mai de 
folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor’’.  

În cadrul activităților extrașcolare, biblioteca poate deveni toposul formării gustului pentru lectura 
capodoperelor. 

Capodopera există atât în literatura cultă cât și în literatura populară, în al cărei filon descoperim 
esența datinilor și obiceiurilor noastre. 

Mitul biblic al Creaţiei s-a fructificat şi în travaliul omului prin participarea la avântul creator al lui 
Dumnezeu. Dacă prin analogie cu mimesisul, creştinismul limitează creaţia subordonând-o operei divine, 
experienţa estetică trece peste această barieră .  

Mihail Dragomirescu s-a dovedit a fi cel mai ferm, mai combativ şi mai riguros apărător al 
autonomiei absolute a artei şi esteticului din întreaga istorie a filosofiei româneşti. Ideea, preluată de la 
Maiorescu şi din filosofia clasică germană, stă la baza construcţiei sale teoretice. Se poate afirma că 
arhitectura însăşi a filosofiei sale integrative este clădită pentru a conduce în final la demonstrarea 
autonomiei esteticului.  

Ideea autonomiei esteticului cere în opinia lui Dragomirescu, cu necesitate, o filosofie integrală. La o 
asemenea luminare estetică a sistemului său de filosofie integrală(care să depăşească atât direcţia 
deductivă, cât şi cea inductivă) ne trimite în mod explicit însuşi autorul Ştiinţei literaturii, când pune 
problema caracteristicilor şi a fundamentelor esteticii integrale: ,,Prima caracteristică a esteticii... pe care 
o numim Estetică integrală, este de a recunoaşte că această doctrină nu poate fi pricepută în esenţa ei,
dacă în descoperirea adevărurilor ce cuprinde nu urmărim, în acelaşi timp, şi metoda deductivă şi cea 
inductivă”.  

Pentru definirea realităţii psihofizice, Dragomirescu suprimă orice legătură a operei cu istoria, cu 
personalitatea reală, cu înrădăcinările de ordin material. Scopul acestei analize pur estetice a operei este 
legitim pentru el din moment ce capodoperele traversează secolele şi mileniile ca entităţi etern valabile. 

În opinia lui M. Dragomirescu, capodopera artistică este adevărata reprezentare a frumosului în esenţa 
lui. Capodopera este creaţia genialităţii şi rămâne absolut neschimbată în forma dar în variate şi infinite 
schimbări în evaluare şi receptare. Prin efectul continuu asupra psihicului uman, capodopera induce 
emoţia estetică. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. G. Călinescu, Principii de estetică, E.P.L., Bucureşti, 1968.
2. Nicolai Hartmann, Estetica, Editura Univers, 1974.
3. Hans Robert Jauss, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, Editura Univers, Bucureşti, 1983.
4. Roman Ingarden, Studii de estetică, Editura Univers, Bucureşti 1978.
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5. Mihail Dragomirescu, Integralismul. Dialoguri filosofice, Editura Institutului de literatură,
Bucureşti, 1929,  

6. Mihail Dragomirescu, Ştiinţa literaturii, Editura Institutului de Literatură, Bucureşti, 1926.
7. www.academia.edu/11530362/ROLUL_BIBLIOTECII_SCOLARE_IN_PROCESUL_INSTRUC

TIV-EDUCATIV 
8. www.tribunainvatamantului.ro/biblioteca-scolara-spatiu-ideal-de-informare-si-comunicare

622



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof.  Buinoiu Maria 
G.P.N. Capu-Piscului 

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, elevii 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 elevul participă după ore și 
ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 
bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performanți. 

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-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. 
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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. 

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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Proiect educational local 

Prof. Bujorean Ramona 
SCOALA GIMN.”SORIN LEIA”TOMESTI 

TITLUL PROIECTULUI: ”Padurea –aurul verde”
TIPUL DE PROIECT – local 
DOMENIUL: educatie ecologica 
BENEFICIARI: copii,parinti,cadre didactice,comunitatea 
PARTENERI: 

ARGUMENT 
Educatia ecologica nu poate fi realizata fara empatie. A vorbi despre lumea verde,dar in acelasi timp a 

rupe aproape inconstient frunze si crengute ori de cate ori treci pe 
langa un tufis,este un mesaj pe care din nefericire, adultii il 
transmit adesea: acela ca “una spui si alta faci”. 

Padurea este un loc minunat care ascunde multe taine,iar noi, 
copiii prescolari, inca de mici, dorim sa descoperim si sa 
cunoastem doar cateva din misterele ce le ascunde. 

Cu sprijinul adultilor (cadre didactice si parinti), vom reusi cu 
siguranta sa desfasuram cateva activitati interesante, in acest 
sens,in cadrul proiectului educativ ”Padurea-aurul verde”. 
Amintim ca 15 martie -15 aprilie, in calendarul ecologic este  
LUNA PADURII si prin aceste activitati ne dorim sa marcam si 
noi evenimentul ecologic. 

Grija fata de formele de viata, cultivata si dezvoltata spre a 
deveni apoi o forma a comportamentului uman, civilizat,nevoia 
identificarii unor comportamente nedorite in natura si corectarea 
lor, sta la baza desfasurarii activitatilor din proiect.  

SCOP: 
Derularea unor activitati de educatie ecologica desfasurate extracurricular,in vederea extinderii sferei 

de cunostinte si reprezentari in acest domeniu; 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
-sprijinirea copiilor pentru a manifesta interes si curiozitate pentru natura; 
-intelegerea importantei pastrarii sanatatii mediului in care traiesc; 
-utilizarea materialului din natura in scopuri practice;       
-imbunatatirea muncii in echipa,a relatiilor sociale; 
-familiarizarea cu termeni ecologici(ecologic,natura,mediu,protejare,poluare,ecosistemetc.) 
-intelegerea efectelor poluarii si a cauzelor care le produc; 
-cunoasterea importantei pe care o are padurea in mediul natural si in viata oamenilor; 
-intelegerea efectelor nocive ale defrisarilor de padure; 
-constientizare faptului ca un mediu poluat este daunator sanatatii; 
-dezvoltarea deprinderii de a recicla materiale refolosibile in vederea obtinerii de obiecte folositoare; 
-formarea unei atitudini corespunzatoare fata de realitatea inconjuratoare; 
-insusirea normelor de comportare civilizata in natura,a regulilor de protectie a mediului; 
-educarea capacitatii de a ocroti si proteja  natura,de a fi responsabili si activi. 
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RESURSE: 
Umane:  prescolari, cadre didactice, parinti, partenerii din proiect 
Materiale: videoproiector, aparat foto, materiale din natura (crengute, frunze, ghinda, castane, 

seminte, pietricele etc.), materiale refolosibile (cartoane, PET-uri, pungi, ziare, cutii de ambalaje), 
costumatii, planse ilustrate lipici, aracet, creioane colorate, carioca etc. 

Financiare: autofinantare

ACTIVITATI  PROPUSE: 

1.“Padurea – un mister”  
2”Padurarul ne povesteste!” (LUNA PADURII) 
3.”Padurea rade,padurea plange” 
4.”Comoara din pubela de gunoi” 
5.”Parada costumelor ecologice”; (evaluarea proiectului ) 

EVALUARE: realizarea unui CD cu activitatile din proiect;expozitie cu lucrari ale copiilor;parada a 
costumelor realizate din  materiale refolosibile;chestionare ilustrate pentru copiii participanti;sceneta 

MONITORIZARE: 
-respectarea datelor din proiect si a etapelor proiectului; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. inv. presc. Bularda Elena 
Scoala Gimnaziala nr. 1 Hudesti / Gradinita nr. 4 Baranca Hudesti 

Com. Hudesti, Jud. Botosani 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul   
bine   stabilit  în  formarea   personalităţii  tinerilor.    

Activităţile   extraşcolare  constituiemodalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţeioptime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lorliber. Având un 
caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şidăruire, la astfel de activităţi. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenareaelevilor în 
proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţisocio-culturale,   
facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale  şicorelarea aptitudinilor 
cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-uncadru informal, ce permite  copiilor  
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelulanxietăţii 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 modechilibrat şi momente 
recreative. 

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. 

Activitătile extracuriculare sunt activităţii 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 activităţii pentru ai atrage pe copii. 

Dintre aceste activităţii putem exemplifica: 
- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;  
- vizionarea unor spectacole de teatru;  
- serbări şi şezătorii; 
- vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);  
- concursuri ccolare; 
- excursii ci tabere;  
- activităţii 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 grădinite, şcoala, primăria, 

dispensarul, poliţia. 
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. 

627



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. 

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) 

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. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este 
preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. 

Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de 
opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile respective. 

Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai 
mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi 
pentru relaxare şi pentru joc. 

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţiile extracuriculare propuse au fost stimularea şi 
educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la 
effort, stimularea sensibilităţii estetice. 

Rolul acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, 
dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea 
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. 

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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 
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Rolul activităților extracurriculare  în procesul educațional 

Bulăreanu Rodica 
Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

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, 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. 

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 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, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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. 

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 
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mă refer 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 slab dezvoltaţi intelectual. 

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. 

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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
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PREGĂTIREA VIITORULUI ADULT 
PENTRU O SOCIETATE ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE 

Prof. Buleteanu Iuliana 
Liceul ,,George Țărnea” Băbeni 

,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’  I. Cant 

Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale 
scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea 
nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală elevii trebuie să aibă motivaţia de a se 
informa şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 

Oricât de bine ar fi instruiţi oamenii şi oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi şi noi 
dificultăţi. La acest lucru s-a referit Margaret Mead atunci când a vorbit despre faptul că ,, Nimeni nu va 
trăi în societatea în care s-a născut şi nu va trăi în cea pe care a cunoscut-o ca membru activ al ei.’’ Altfel 
spus, societatea se schimbă de câteva ori în decursul vieţii normale a unui om şi trebuie să facă faţă 
acestor schimbări. 

Dezvoltarea lumii contemporane este legată în mare măsură de modul în care educaţia poate să 
satisfacă cerinţele acestei dezvoltări. Oprindu-se asupra acestei idei, G. Văideanu afirma: ,,dezvoltarea 
trece prin educaţie sau dezvoltarea se face cu ajutorul educaţiei sau nu se va realiza deloc’’. 

Învăţământul românesc actual  stă sub semnul timpului istoric pe care, împreună cu întreaga societate, 
îl parcurgem. ,,Şcoala românească se află în plin proces de reformă, atât pe plan funcţional, cât şi 
structural’’.  

Activitatea instructiv - educativă trebuie în aşa fel organizată încât elevii să găsească în interiorul 
acesteia resursele energetice necesare, motivele care să-i stimuleze permanent la acţiuni ce sunt 
compatibile  cu cerinţele vieţii sociale. 

Prima zi de şcoală din viaţa unui copil este un fapt social de o maximă importanţă: părinţi, bunici, 
fraţi şi surori mai mici sau mai mari, participă cu toţii afectiv şi efectiv la intrarea puiului de om într-o 
nouă ,, lume’’. 

Începerea şcolii este o schimbare majoră în viaţa copilului şi a familiei şi are o multiplă motivaţie 
socială.  

Şcoala trebuie: 
 să ofere copilului şanse în viitor;
 să asigure un tineret şi un viitor adult bine pregătit;
 să ofere cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare încadrării rapide într-o societate în

continuă schimbare; 
 să ofere fiecăruia şansa de a primi răspuns sau de a-l pune în situaţia de a-şi răspunde singur la

multiplele întrebări pe care un copil le are la intrarea în şcoală. 
Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum zece ani. După cei, deja 

proverbiali, ,,şapte ani de acasă’’, activitatea din ciclul primar influenţează decisiv dezvoltarea  
personalităţii copilului. De altfel, şcoala primară reprezintă partea cea mai stabilă a învăţământului 
românesc, cea mai vache sub raport istoric, bine verificată în practic, dar şi deschisă spre inovare. 

În momentul de faţă, apreciez că s-au produs câteva schimbări esenţiale în învăţământul primar din 
România: 

 noua lege a învăţământului care prin idealul educaţional promovat permite dezvoltatrea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative; 
 noua programă cu un plan-cadru flexibil în ceea ce priveşte numărul de ore şi alegerea

disciplinelor opţionale, cu obiective cadru şi operaţionale clar formulate pentru fiecare disciplină în 
parte, cu noi conţinuturi adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor; 
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 introducerea unor noi teme în cadrul disciplinei Cunoaşterea mediului cum sunt educaţia
pentru sănătate şi educaţia ecologică; 
 apariţia manualelor alternative şi posibilitatea dascălului de a alege materialele cele mai

potrivite nivelului clasei pe care o are; 
 modernizarea treptată a metodelor şi strategiilor didactice de predare, folosirea cu precădere a

metodelor activ-participative care permit trecerea de la un învăţământ cu caracter informativ la unul 
cu caracter fomativ; 
 introducerea activităţilor interdisciplinare şi transdisciplinare care abordează o temă generală

din perspectiva mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective; 
 trecerea de la activitatea preponderent frontală la cea de muncă în preche şi în grup care ajută

la dezvoltarea relaţiilor interpersonale, la formarea unor atitudini de comportament în grup; 
 spaţiul fizic al clasei este în permanentă schimbare, se trece de la mobilierul tradiţional la cel

modular care permite adaptarea lui la orice tip de activitate; 
 introducerea în şcoala românească a învăţământului alternativ Step by step alături de

învăţământul tradiţional; 
 formarea continuă a cadrelor didactice;
 implicarea familiei şi a comunităţii locale în procesul de educare a copiilor;
 utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale.

Învăţământul primar se va ocupa în viitor nu numai de învăţarea mai eficientă a informaţiilor şi 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale ci şi de interiorizarea unor valori atitudinal-comportamentale. În 
acest sens a fost implementată din acest an şcolar ,,Întâlnirea de dimineaţă’’. Scopul programului 
,,Crearea claselor responsabile’’ îl constituie dezvoltarea valorilor emoţionale şi sociale, atitudini şi valori 
care promovează comportamentul responsabil şi tolerant în rândul copiilor din şcoala primară, în rândul 
cadrelor didactice şi a părinţilor. La ,,Întâlnirea de dimineaţă’’ clasa devine o mică comunitate în care 
fiecare este liber să-şi spună părerea şi fiecare e liber să-l respecte pe celălalt. În cadrul acestei comunităţi 
se dezvoltă elevilor abilităţile de cunoaştere, de comunicare, ascultare, cooperare, de autocontrol şi reacţii 
responsabile. Dar comunităţile noi şi vibrante nu se nasc imediat. E nevoie de timp efort şi dedicaţie. 
Pentru ca aceste clase să fie comunităţi puternice, trebuie să muncim mult pentru a le construi. Se spune 
adesea că ,,Învăţătorul este un ghid al copilăriei’’. Altfel spus, învăţătorul trebuie să-şi asume rolul de 
coordonator al ,,Întâlnirii de dimineaţă'’, cel care face ca lucrurile să vină de la sine şi astfel activitatea 
devine interactivă şi plină de viaţă. Rolul învăţătorului este de a încuraja iniţiativa, de a crea feed-back 
pozitiv, de a facilita comunicarea între elevi, de a asista şi de a adresa cuvinte de apreciere copiilor. 
Momentul ,,împărtăşirii’’, cel mai important aspect al IDD, îi ajută pe copii să se obişnuiască cu postura 
în care atenţia celor din jur este concentrată asupra lor. Elevii învaţă în aceeaşi măsură respectul de sine şi 
faţă de alţii. Barierele psihologice sunt depăşite. 

Comunităţile solide şi sănătoase, clasele responsabile, recunosc rolul important al fiecărui individ ca 
membru cu drepturi şi responsabilităţi egale cu ceilalţi membri. Învăţătorii trebuie să-i ajute pe elevii lor 
să aibă un sentiment al apartenenţei, identităţii şi valorii de sine. Să nu uităm nici o clipă că întotdeauna 
,,primim ceea ce dăm’’. 

Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învăţământul românesc evoluează spre un învăţământ 
modern, de tip european, cu o largă deschidere spre valorile democraţiei  având în centrul atenţiei ,,elevul 
şi nevoile sale’’. 

,,Nu există nici muncă, nici limbaj, nici cultură fără educaţie; ceea ce distinge omul de animal este aşa 
cum spunea I. Cant tocmai faptul că omul nu poate deveni om decât prin educaţie’’. Aşadar putem afirma 
că nu există nici dezvoltare, nici societate fără educaţie. Dezvoltarea se realizează prin educaţie şi pe baza 
produselor ei. Calitatea educaţiei, pe termen lung, condiţionează progresul temeinic al oricărei societăţi.  

Educaţia trebuie să devină cea mai importantă şi cea mai rentabilă investiţie pentru viitorul ţării. Ea 
trece prin mintea şi sufletul celor care o proiectează şi o realizează zilnic în şcoala de azi şi în şcoala de 
mâine - educatorii. 

În contextul reformei educaţiei contemporane problema fundamentală o constituie calitatea 
personalului didactic.  

,,Dreptul de a fi inteligent şi datoria de a fi înţelept’’ trebuie să facă mai mult ca oricând obiectul unor 
procese formative unitare şi echilibrate. 
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Este tot mai mult acreditată ideea că formare continuă a personalului didactic activ devine 
fundamentală pentru viitorul şcolii româneşti. ,,Problema cheie a învăţământului contemporan este 
formarea/perfecţionarea personalului didactic’’ ( Piaget). 

Rolul învăţătorului în şcoala viitorului  trebuie să crească considerabil atât în interiorul sistemului de 
învăţământ, cât şi în societate, în ansamblu. Pedagogul român Simion Mehedinţi aprecia că ,, atât 
preţuieşte şcoala, cât preţuieşte învăţătorul’’. Mai mult chiar, Nicolae Iorga spunea că  ,,aşa cum este 
învăţătorul, este şi poporul’’. Acestor mucenici ai neamului le datorăm toată gratitudinea şi trebuie să 
formăm astfel personalitatea copiilor încât să ne ridicăm la nivelul elogioaselor cuvinte pe care ni le-au 
adus.  

Vârsta copilăriei de aur şi a micii şcolarităţi sunt ale maximei receptivităţi şi plasticităţi, ale 
curiozităţii şi deschiderii spre formare a unor trăsături de personalitate cu puternică înrâurire asupra 
întregii lor evoluţii. Acestea sunt avantajele pe care  le oferă ,,aluatul’’ pe care trebuie să-l modeleze 
învăţătorul. Folosindu-se de ele, de competenţele sale de specialitate şi punând puţină dragoste în munca 
sa, învăţătorul poate avea o însemnătate cu totul deosebită atât în societatea de azi, cât şi în cea de  mâine.   

Confruntarea educaţiei cu problematica lumii contemporane va conduce la introducerea în 
învăţământul românesc a unor noi tipuri de conţinuturi şi educaţii: educaţia ecologică, educaţia pentru 
înţelegere şi pace, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia în materie de populaţie, educaţie 
pentru o nouă ordine economică, educaţia pentru comunicare şi mass media, educaţia nutriţională, 
educaţia casnică, educaţia pentru timpul liber,etc. Atât în activitatea de proiectare a programelor şi 
manualelor, cât şi în cea de proiectare a proceselor didactice, educatorii trebuie să-şi prezinte cu claritate 
opţiunile. În acest mod pot fi înlăturate unele disfuncţionalităţi şi efecte negative în activitatea instructiv-
educativă cum ar fi: supraîncărcarea, minimalizarea valorilor şi conceptelor fundamentale, estomparea 
caracterului formativ-educativ, caracterul unilateral al comunicării, neactivizarea autentică a elevilor, 
ruptura între finalităţi şi obiective operaţionale. 

În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 
educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. ( 
Constantin Narly) 
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Rolul activităților extrașcolare în grădiniţa de copii 

Educatoare Prof. Bulzan Carla Alina 
Grădinița P. P. "Semenic"Reșița 

Alături de activitatea instructiv-educativă, care este forma principală de organizare a procesului de 
învăţământ, în practica muncii educative se folosesc şi alte forme de activitate, organizate de grădiniţă sau 
de diferite instituţii extraşcolare.  

Rolul educatoarelor este acela de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să îi motiveze şi să le 
atragă interesul, astfel este necesar îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare. Îmbinarea acestora 
contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului. 

Activităţile extraşcolare oferă copiilor posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite şi de 
a cunoaşte mai profund viaţa, printr-un contact neîntrerupt şi organizat cu diferitele ei aspecte.  

Între munca în interiorul grupei şi între activitatea realizată în afara ei, există o foarte strânsă legătură. 
Fără a dubla sau a repeta procesul de învăţământ, activitatea extraşcolară se leagă organic de munca 
desfăşurată în sala de grupă şi serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale acesteia. Prin ea se 
lărgesc, se adâncesc şi se fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite de copii în procesul de 
învăţământ sau în afara acestuia.  

Activităţile extraşcolare oferă un sprijin efectiv şi multilateral realizării tuturor sarcinilor educaţiei. 
Acestea vin, cu alte cuvinte, să sprijine, să completeze şi să desăvârşească acţiunea desfăşurată de 
grădiniţă în cadrul procesului de învăţământ. 

Activitatea extraşcolară poate oferi un ajutor însemnat în realizarea educaţiei, în următoarele direcţii: 
a) Lărgirea orizontului de cultură generală a copiilor, precum şi stimularea interesului lor pentru

diferitele ramuri ale ştiinţei.  
b)Îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor, a aptitudinilor de creaţie şi a talentelor copiilor

în diferite domenii ale culturii şi artei. Dezvoltarea intereselor culturale şi artistice ale copiilor prin 
recomandarea unor spectacole de teatru, cinematograf etc., contribuie mult la ridicarea nivelului lor 
cultural şi artistic. Urmărind îmbogăţirea şi adâncirea cunoştinţelor primite la activităţi, precum şi 
aplicarea acestora în practică pe o scară tot mai largă, grădiniţa şi instituţiile extraşcolare contribuie, nu 
numai la instruirea copiilor, ci şi la educarea lor în spiritul cerinţelor societăţii. Antrenarea copiilor în 
diferite activităţi, cunoaşterea şi stimularea particularităţilor psihice individuale ale acestora, încurajarea 
şi promovarea lor contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor şi asigură dezvoltarea lor multilaterală şi 
armonioasă.   

c) O altă sarcină care revine activităţii extraşcolare este atragerea şi stimularea participării active a
copiilor, pe măsura puterilor lor, la munca şi la viaţa socială. Punând copiii în situaţia de a colabora la 
diferite acţiuni sociale, sau de a îndeplini anumite munci de utilitate socială, îi vom ajuta să înţeleagă, să 
preţuiască munca şi să se convingă de faptul că pot fi şi ei folositori societăţii noastre. 

d) Diferitele forme ale activităţii extraşcolare oferă posibilităţi pentru îmbogăţirea şi aprofundarea
reprezentărilor şi noţiunilor morale, pentru elaborarea unei conduite morale, pentru dezvoltarea noilor 
trăsături de caracter prin participarea copiilor la munca de utilitate socială, prin angrenarea lor la diferite 
acţiuni colective. Ele duc la întărirea colectivului de copii şi la creşterea simţului lor de solidaritate şi 
răspundere morală. 

e) De o însemnătate deosebită este şi justa organizare a timpului liber al copiilor şi recomandarea
mijloacelor de distracţie. Organizarea timpului liber nu înseamnă suprimarea lui, ci analizarea energiei 
copiilor astfel ca ea să fie cheltuită într-un mod plăcut şi util. Găsind ocupaţii interesante şi atrăgătoare 
pentru copil, instructive şi recreative, orientând într-o direcţie sănătoasă preocupările, jocurile şi 
distracţiile sale, îi formăm deprinderea de a utiliza raţional timpul liber şi prevenim în acest fel apariţia 
unor manifestări negative în conduita copilului.  

Este necesar ca în decursul unui an şcolar să fie cuprinse din fiecare domeniu mai multe activităţi, 
astfel încât să permită realizarea treptată şi continuă a diferitelor sarcini ce le revin copiilor în cadrul 
educaţiei.  
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Planificarea acestor activităţi poate îmbina muncile de sezon cu cele care nu sunt legate de o anumită 
perioadă a anului, astfel încât ele să fie repartizate relativ uniform şi fără a-i supraîncărca pe copii.  

În concluzie activitatea extraşcolară trebuie să completeze şi să dezvolte mai ales acele aspecte ale 
educaţiei, pe care activitatea din grupă nu le poate consolida suficient, cum sunt: spiritul de iniţiativă, 
autocontrolul, capacitatea de organizare, munca independentă etc. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROGRMUL NAŢIONAL „ŞCOALA ALTFEL” 

PROF. BUMBARU MIHAELA MARILENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 

De-a lungul anilor, activităţile extraşcolare au luat forme variate, toate având ca scop învăţarea 
nonformală şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activităţi, care cuprind domenii şi arii 
foarte mari, elevii îşi pot dezvolta anumite competenţe şi abilităţi necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activităţi extraşcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore şi ar trebui să facă acest fapt cu plăcere, deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilităţile necesare unei bune dezvoltări, formării personalităţii elevului care îşi va găsi 
prin acestea înclinaţiile, talentul şi domeniul în care ei vor fi performanţi. 

Anumite aspecte influenţează succesul acestora, printre care se numără: desfăşurarea activităţilor după 
programul de studiu, când elevii sunt deja obosiţi sau înainte şi aceştia nu se mai pot concentra la ore. 
Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii au căutat soluţii pentru valorificarea lor: au urmărit 
programul elevului din ziua respectivă, cât au avut de învăţat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând 
elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfăşori multe activităţi extraşcolare, 
pentru că programa şcolară este încărcată.  

Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfăşurarea activităţilor extraşcolare?  
Din dorinţa de a atrage elevii în desfăşurarea unor activităţi extraşcolare, a apărut Programul Naţional 

„Şcoala Altfel”. Astfel, de-a lungul unei săptămâni elevii alături de cadrele didactice, dar şi de părinţi pot 
participa la desfăşurarea unor activităţi extracurriculare. 

Majoritatea cadrelor didactice consideră că activităţile din cadrul Programului „Şcoala Altfel” au adus 
un plus de noutate, făcând educaţia atractivă, plăcută, iar majoritatea elevilor apreciază că relaţia 
profesor-elevi a fost mai apropiată decât în activităţile obişnuite. 

Ameliorarea relaţiilor şi a comunicării dintre elevi şi profesori, precum şi dintre elevi este semnalată 
ca principal efect al programului de către toate categoriile de respondenţi –elevi, părinţi, cadre didactice. 
Pe locurile următoare în ierarhia beneficiilor programului, cadrele didactice plasează stimularea 
intereselor copiilor pentru anumite domenii şi posibilitatea acestora de a-şi exprima interesele şi 
preocupările, iar părinţii şi elevii –diversificarea activităţilor de învăţare şi stimularea intereselor elevilor 
pentru anumite domenii. De asemenea, cadrele didactice apreciază că programul „Şcoala Altfel” a avut un 
impact pozitiv în aria relaţionării şi colaborării între cadrele didactice.  

Activităţile extracurriculare constituie subiectul a numeroase lucrări de cercetare, în care sunt 
focalizate principalele aspecte ale participării şi implicării diferitelor categorii de actori educaţionali, 
precum şi ale efectelor acestor activităţi asupra elevilor şi, mai larg, asupra şcolii şi comunităţii 
educaţionale. În această viziune, activităţile extracurriculare sunt necesare şi utile pentru elevi atâta vreme 
cât ele promovează formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante de socializare şi stil de 
viaţă, incluzând:  

a) formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală,
b) formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,
c) acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,
d) interiorizarea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în diferite

contexte. 
Activităţile extracurriculare trebuie să fie interesante, incitante, să-i facă pe elevi să participe cu 

plăcere şi să rămână ataşaţi de activităţile la care participă. Pentru aceasta, programele şi activităţile 
respective trebuie să prezinte o serie de caracteristici:  

 Activităţile extracurriculare se adresează intereselor elevilor
Unii autorii au constatat existenţa unei corelaţii pozitive între frecventarea şcolii şi participarea la 

activităţi extracurriculare a elevilor cu risc de părăsire a şcolii. Aceşti elevi, dacă beneficiază de o paletă 
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largă de activităţi extraşcolare, care să se potrivească nevoilor şi intereselor lor, au o frecvenţă 
îmbunătăţită la şcoală.  

 Oferta de activităţi extracurriculare este deschisă şi elevilor proveniţi din familii cu venituri
reduse.  

 Încurajează interacţiunea dintre elevi.
Participarea la activităţi extracurriculare furnizează oportunităţi de socializare pentru elevii 

marginalizaţi din diverse motive (considerente sociale, rezultate slabe la învăţătură, timiditate), contribuie 
la creşterea stimei de sine şi la îmbunătăţirea atitudinilor faţă de şcoală.  

 Promovează cooperarea.
Activităţile extracurriculare furnizează un mediu mai puţin competitiv decât activităţile la clasă, 

încurajează cooperarea, încurajează elevii să rămână în colectiv şi să urmeze cursurile şcolii. 
 Promovează relaţiile elev-adult (profesor, consilier, etc.).

Activităţile extracurriculare de calitate construiesc relaţii între elevi şi adulţii competenţi şi cooperanţi 
care supraveghează activităţile. 

 Furnizează structură şi ţinte de atins. Activităţile furnizează cadrul de manifestare şi încurajează
formarea deprinderilor complexe de învăţare. 

 Conectează elevii la misiunea şi valorile şcolii.
Elevii care participă la activităţi structurate supravegheate de adulţi cu rol pozitiv îşi găsesc cu 

probabilitate mai mare un model de rol printre aceştia şi vor investi mai mult efort şi timp în activităţile 
şcolare, efort materializat prin rezultate bune la învăţătură. 

Activităţile extraşcolare, dacă sunt bine proiectate şi aduc experienţe noi de cunoaştere, îmbunătăţesc 
atitudinea elevilor pentru studiul ştiinţelor, făcând sensibile o serie de informaţii abstracte. 

„Şcoala Altfel” a reuşit să ofere posibilitatea organizării activităţilor educative într-un climat relaxat, 
prietenos, să permită, prin parteneriate, accesul la resurse de învăţare de care şcoala nu dispune, să 
contribuie la formarea competenţelor sociale şi civice ale elevilor, să sprijine comunicarea şi relaţionarea 
mai bună între elevi şi profesor, să creeze oportunităţi de implicare a comunităţii locale în educaţia 
elevilor, să sprijine comunicarea şi relaţionarea mai bună între elevi. 
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Activitățile  extracurriculare 

Prof. înv. primar   Burca  Mirela  Dorina 
Școala  Gimnazială  ,,Gheorghe  Popovici,, Apateu 

Activitățile  extra  diversificând, 

Spiritul  creativ  educând, 

Elevii  încurajând  și antrenând, 

Talente  personale  fructificând. 

Creativitatea  elevilor  stimulând, 

În atmosferă  relaxantă  lucrând, 

Interesul  copiilor  crescând. 

Comunicarea  susținând 

Relațiile  elevi-profesori  influențând. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Burcea Angela 

“Scopul educatiei este transferul de flacara.” 
Vasile Ghica 

Educatia este un proces care a apartut in decursul evolutiei societatii omenesti  si care transformandu-
se treptat in functie de cerintele vremii. Plecand de la simpla pregatire a copiilor pentru viata si pana la 
actiunea fundamentata din prezent, educatia a cunoscut un drum anevoios transformandu-se intr-o stiinta 
reala, cu o pozitie proprie. 

Scoala este institutia de invatamant create pentru educarea tinerei generatii. Ea detine rolul principal 
in formarea acestora, datorita modului in care se desfasoara procesul de educatie in interiorul ei, acesta 
fiind indrumat si condus de specialisti.  

Principala forma de organizare a procesului didactic in care se desfasoara activitatea comuna de 
invatre in scoala este lectia. Ea ofera conditii corespunzatoare pentru utilizarea unor mijloace , metode si 
procedee variate in vederea insusirii de catre elevi a unui sistem de cunostinte de baza si a dezvoltarii 
capacitatii de cunoastere. 

Dar educatia copiilor nu se rezuma doar la acest tip de organizare si pentru ca sfera cunostintelor este 
mai larga se apeleaza la activitatile extrascolare, realizate in afara procesului de invatamant. In aceasta 
categorie de activitati educative desfasurate in afara scolii se include: vizitele desfasurate la diferite 
muzee, vizionarea de spectacole, excursii scolare, concursurile scolare, serbari scolare etc.  

Activitatile extrascolare sunt preferate de copii, sunt interesante, contribuie la acumularea de noi 
cunostinte intr-o maniera mai facila, permitand fiecarui copil sa se dezvolte in ritm propriu. Ele contribuie 
intregirea procesului de învăţare, la exersarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la ordonarea raţională 
şi agreabila a timpului lor liber ramas acestora dupa activitatile desfasurate in cadrul organizat al scolii.  

Având un caracter atragator, copiii   participă într-o atmosferă destinsă, cu dinamism şi abnegatie, la 
astfel de indeletniciri. In activitatile educative bine organizate din afara scolii sunt antrenati toti elevii 
impulsionandu-i sa participle pe cei retinuti, temperati si moderandu-i pe cei iuti sau violenti, antreneaza 
cooperarea si coagularea grupei de copii.  

In cadrul activitatilor extrascolare elevii respecta sarcinile fara sa fie constransi, indeplinesc de buna 
voie anumite roluri si isi asuma anumite responsabilitati specifice, isi exerseaza manifestări prin care se 
exteriorizează viața psihică. 

Bibliografie: 
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ATELIERELE DE CREAȚIE ȘCOLARĂ 

Prof. Bureța Ramona, 
Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Târgu-Jiu 

Motto: “Creativitatea cere curaj.” Henri Matisse 

Rolul activităților extrașcolare în formarea și dezvoltarea personalității elevului este unanim 
recunoscut. Datorită caracterului lor nonformal, acestea sunt, din start, plăcute, antrenante, relaxante și, 
deloc de neglijat, extreme de utile. 

Ele contribuie, în mod cert, la descoperirea și valorificarea capacităților și aptitudinilor individuale, la 
o mai bună cunoaștere de sine, la eficientizarea învățării, inducând, în același timp, o bună stimă de sine.

Atelierele de creație au un rol aparte în paleta variată a acestui tip de activități deoarece, prin 
caracterul lor sistematic și colectiv, asigură aprofundarea unor domenii ale cunoașterii și, uneori, calea 
spre performanță în anumite domenii. 

În funcție de interesul și potențialul elevilor, aceștia pot opta pentru ateliere de lectură, creație literară, 
traduceri, oratorie, actorie, pictură, meșteșuguri, artă fotografică, informatică, electronică, muzică, artă 
vestimentară, bricolaj, teatru, dans, gastronomie, enigmistică. 

Antrenat în cât mai diverse astfel de activități, elevul își poate figura mai devreme traseul profesional, 
câștigând timp, stimă de sine, găsindu-și mai ușor locul și rolul în societate. 

Acest tip de activități este nu doar extrem de complex și de important, ci și imperios necesar, pentru a 
pregăti adulți capabili să-și cunoască și să-și valorifice potențialul personal. 

Factorii implicați în educație – elevi, cadre didactice, parteneri educaționali, comunitate – 
înregistrează deja beneficiile incontestabile ale activităților extrașcolare în formarea și dezvoltarea 
personalității elevilor.  

Prin caracterul lor social, activitățile desfășurate în cadrul atelierelor de creație dezvoltă spiritul critic 
și autocritic, capacitatea de a relaționa cu cei din jur, comunicând mai eficient cu aceștia, controlând 
totodată propriile emoții. 

Ele reprezintă, de asemenea, o ocazie binevenită de rezolvare a anumitor tensiuni emoționale, de 
depășire a unor complexe personale, precum timiditatea, o posibilitate de a fi perceput corect și valorizat 
de cei din jur. 

Tematicile diverse ale atelierelor de creație permit accesarea unor valori culturale, științifice, 
educaționale pe parcursul întregii vieți. Ele solicită pasiune, atenție, cercetare, imaginație, perseverență. E 
vorba, în fond, de un timp de calitate, petrecut într-un mediu plăcut. 

Efortul nevăzut rămâne al coordonatorilor acestor ateliere, care trebuie să descopere, să încurajeze și 
să modeleze spiritul creativ al elevilor, să planifice riguros activitățile, spre a fi de o eficiență reală.  

Invitarea la astfel de ateliere a unor profesioniști în domeniu (artiști, scriitori, cineaști, meșteșugari, 
gastronomi, specialiști din domeniul tehnic) e binevenită.  

Participarea părinților la cercurile de creație, mai ales ai elevilor de vârstă mică, le poate spori 
acestora confortul psihic, asigurând o mai bună comunicare și cunoaștere reciprocă. 

Cercurile de creație reprezintă, în esență, diversitate tematică, abordare creativă, lărgirea orizontului 
de cunoaștere, rezolvare de probleme, cooperare, respect reciproc. 

640



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

-FAMILIA ȘI ȘCOALA- 
 

Prof. lb. engleză, BURIU ROXANA 
Prof. ed. fizică, MIHALCEA AURORA 

Școala Gimnazială „Vasile Voiculescu”, Comuna Pîrscov, Județul Buzău 

Familia a fost și va rămâne întotdeauna un cadru favorabil formării și dezvoltării personalității 
copilului. Ea a constituit, privită în timp, prima școală a omenirii și constituie și acum prima școală a 
copilului și nu numai. 

Școala reprezintă organizația socială care, printr-o srânsă colaborare cu familia, ajută la instruirea și 
educarea micului școlar. Parteneriatul famile-școală duce la înlăturarea unor bariere de comunicare, 
asigură o continuitate firească în dezvoltarea copilului și, nu în ultimul rând, duce la eficientizarea actului 
didactic. 

Familia și școala reprezintă cei mai importanți factori educaționali, fiind adevărații piloni ai educației. 
Numai printr-o colaborare strânsă, susținută, familia și școala pot pune în aplicare acest proces de educare 
a ființei umane în devenire. Important este ca acești doi factori să-și dirijeze acțiunile spre un scop comun. 

Succesul procesului de învățământ se poate asigura printr-o bună informare a părinților cu privire la 
frcvența, modul de manifestare intelectuală și comportamentală, precum și identificarea unor căi pentru 
ameliorarea ori dezvoltarea personalității elevului. 

Colaborarea dintre familie și școală poate îmbrăca diferite forme: vizite școală-familie (asigură 
profesorului culegere unor informații cu privire la climatul educative din familie), vizite familie-școală 
(dau părinților posibilitatea de a afla modul în care copiii lor răspund sarcinilor didactice), ședințele cu 
părinții (oferă prilejul de a aborda unele aspect pedagogice și de a promova schimbul de idei în legătură 
cu activitatea școlară), ședințele comune cu părinții și elevii ( ce se realizează în vederea organizării unor 
activități școlare și extrașcolare sau pentru rezolvarea unor situații conflictuale), lectoratele cu părinții, 
realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor, implicarea părinților în organizarea unor activități 
extracurriculare ce permit acestora să vadă manifestările elevilor, rezultatele muncii lor, trăirile și 
comportamentul acestora.   

Activitățile extracurriculare spijină dezvoltarea inițiativei, cultivă și orientează aptitudinile elevilor, îi 
ajută să-și dezvolte simțul pentru frumos, să-și descopere pasiuni, interese, îi ajută să-și lărgească 
orizontul cultural, să-și formeze deprinderi de igienă, să-și fortifice organismal, să învețe să comunice, să 
lege relații de prietenie, să devină mai sociabili. Astfel de activități sunt pentru copii foarte atractive și le 
dezvoltă imaginația, gândirea creativă, spiritual de investigație, îi leagă de viață, de natură, de folclor, de 
istoria națională, de realitatea social-profesională. În ceea ce îi privește pe părinți, implicarea lor în astfel 
de activități, le dezvoltă abilităţile de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii, devenind totodată mai 
implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel 
progres în activitatea didactică. 

Între cei doi factori trebuie să existe o permanentă colaborare bazată pe încredere, respect, stimă, 
cointeresare în obţinerea eficienţei maxime în educaţia copilului. Elevii noştri vor fi mai bine pregătiţi cu 
cât vom şti să colaborăm mai mult cu părinţii şi cu alţi factori educativi. 

După unii analişti, şcoala are de îndeplinit trei obiective majore: de a pregăti individul pentru o 
activitate benefică, de a-l forma ca viitor cetăţean şi de a-l împlini ca fiinţă umană. Şcoala nu trebuie să 
ofere doar informaţii de ordin ştiintific, ci să formeze elevul ca pe un individ capabil să se integreze 
socio-profesional, să-şi canalizeze energia şi aptitudinile într-o direcţie corectă, să se manifeste plenar, să 
fie receptiv la valorile culturale, religioase şi morale ale societăţii în care trăieşte. 

Toate acestea nu se pot realiza decât printr-o colaborare strânsă şi susţinută dintre familie şi şcoală. 
Doar aşa ele pot pune în aplicare acest proces de educare a fiinţei umane în devenire. Important este ca 
aceşti doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre un scop comun. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. inv. prescolar Burlacu Adina
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Strateni 

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. 

 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 copiii 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 gradinitei şi al învăţământului prescolar – 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 din gradinita, 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 . În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează pozitiv. 

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 copiilor 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 
copiii acumulează în cadrul activitatilor. 
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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. 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. 

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. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi mă refer 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 slab dezvoltaţi 
intelectual. 

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.  

Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa copilului. Din punct de vedere 
educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a copilului  precum şi în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
copiilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
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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.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Buruiană Iuliana, 
Grădiniţa cu P. P. ,,Step by Step”, Galaţi 

 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. 

 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”. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 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.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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.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. 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  preşcolarilor 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 

644



naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

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 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.    

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 musicale, 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. 

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 
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 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 preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator. 

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 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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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Prof. Burulean Luminiţa 
Grădiniţa nr. 35, sector 5, Bucureşti 

Învăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice potenţialul 
creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să 
aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri specifice 
copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile. 

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. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

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

Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice. 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 . 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot realiza 
sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele 
şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi 
ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. 
Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.Această 
activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a 
unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televiziune  constituie un 
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru; sunt forme de 
activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans, 
muzică vocală sau instrumentală, determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

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;

646



 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 caracterizare 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.
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. 

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. 

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 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 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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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ 

Busuioc Ileana,  
Școala Gimnazială Nr 3 Dărmănești, Bacău 

Educația extracurriculara iși 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, copii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

 Studiile de specialitate susțin că activitățile extracurriculare ajută elevii la formarea unei atitudini 
pozitive față de învățare, aceștia având 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. Acestea 
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. 

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. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, serbări, 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 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. 

De asemenea, și concursurile școlare sunt o metodă benefică de a stârni interesul elevilor pentru 
diferite arii curriculare. Totodată, reprezintă și o importanță majoră în orientarea profesională a acestora, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care le au. 

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. 

Aceste activități nu se stabilesc în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii: 
- Încadrarea elevilor în activități diferite potrivite pentru interesele și înclinațiile lor; 
- Durata activităților variază, fiind cuprinsă între jumatate de oră până la 2 ore; 
- Activitățile sunt propice pentru manifestarea spiritului de independență și inițiativă a elevilor; 
- Verificarea, aprecierea și evidența rezultatelor activităților prezintă diferite forme, astfel încât 

verificarea are un caracter practic, iar evidența rezultatelor realizându-se prin intermediul unor 
calificative; 

- O altă particularitate a activității extrașcolare o constituie legătura practicii cu, cunoștințele 
teoretice, participând la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. 

Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei prezintă o serie de metode și tehnici moderne, 
activ-participative, capabile sa mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și 
pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria. Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele 
cognitive; sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă gândirea individuală și de grup. 

Așadar, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie spontană în ceea ce fac. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
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este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor.  

 Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi 
cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

Realizat, 
Prof. Busuioc Ileana 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preșcolar, Butnariu Mariana 

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. 

Activitățile 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. 

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 
afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o 
mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu.  

Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul 
pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în 
memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot 
restul vieţii. 

 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. 

Activitățile extracurriculare dețin un rol important în viața copilului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informațiilor. Acestea pot fi activități independente, pe care preșcolarul le-a ales, sau 
activități organizate de cadrele didactice. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. BUȚIU EMILIA, 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

Motto: ,,Învățatul este atât de profund înrădăcinat în om, încât a devenit aproape involuntar.... 
Specializarea noastră ca specie este specializarea în învățare” (Bruner, 1967) 

Procesul educațional este o suită de acțiuni formative care includ procesele educaționale ce au loc în 
familie, în cadrul instituțiilor de învățământ, educația non- formală și informală, alături de alte aspecte ale 
educației pe tot parcursul vieții.  

Oricât de inportantă este educația curriculară, realizată prin procesul de învățare școlară, ea nu 
epuizează sfera influențelor formative exercitate în dezvoltarea copilului și aici intervine rolul 
incomensurabil al activităților extracurriculare adică educația de dincolo de procesul de învățământ.  

Educația extracurriculară ar putea fi privită sub două aspecte: 
a) Educația informală care se referă la influența pe care o exercită mediul social (familia, comunitatea,

grupul de prieteni, mass-media); 
b) Educația non-formală care implică activtăți realizate sub egida unităților din sistemul de învățământ

sau în cadrul unor organizații cu caracter educativ, independente de sistemul de învățământ, dar cu 
obiective educaționale comune cu cele ale școlii. 

Cele două aspecte ale educației extracurriculare  nu coexistă separat ci se află în strânsă 
interdependență cu educația formală având o relație de complementaritate. ,, Experiența acumulată în 
cadrul educației școlare, adaptată și valorificată în mod corespunzător este în măsură să contribuie la 
creșterea celorlalte forme ale educației”(Ioan Cerghit, 1988) 

Educația non-formală este bazată pe libera alegere, dorințele și interesele acestora, presupun o 
activitate comună, cu țeluri comune unui grup contribuind astfel la  formarea de abilități de relaționare, 
comunicare, cooperare îndeplinind o funcție social-integrativă. În cadrul acestor activități se lasă cale 
liberă inițiativei elevilor în alegerea, proiectarea acțiunilor, în pregătirea și desfășurarea lor; climatul fiind 
unul stimulativ pentru fiecare, antrenant, de încredere și prietenie care face posibilă exprimarea liberă.  

Învățarea în cadrul extracurricular are un caracter practic, operațional și interdisciplinar  contribuind 
la întregirea educației școlare prin noi experiențe de viață și sporind potențialul educativ al acesteia. 
Principalele valențe formative ale activităților extracurriculare sunt: funcția de loisir (organizarea timpului 
liber); funcția social integrativă; funcția formativă și funcția vocațională. 

În funcție de conținutul dominant al activităților extracurriculare desfășurate se pot distinge 
următoarele categorii:  

- activități cu conținut cultural, artistic, spiritual (ansambluri de dansuri populare, cenacluri, atelier de 
pictură, redactarea unei reviste școlare, etc.) 

- activități cu conținut științific și tehnico-aplicativ( cerc de robotică, aeromodele; expoziții de aparate 
constrite de elevi; etc) 

- activități sportive; 
- jocuri distractive; 
- activități de participare la viața și activitățile comunității locale; 
- activități de exercitare a vieții democratice de grup. 
În funcție de cadrul în care se desfășoară putem distinge: 
- activități de cerc( specializate) cum ar fi: formații muzicale, echipe sportive, ateliere de creație etc 
- activități de masă (serbări, excursii, evocări istorice, etc) 
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- activități individuale (de creație literară, artistică, tehnică, antrenament sportiv, vizionare de 
spectacole,etc.) 

Activitățile din cadrul cercurilor au drept subiect grupuri de elevi uniți printr-un interes comun de 
cunoaștere și acțiune ( atracția pentru muzică, pictură, tehnică, fenomene ale naturii, sport, informatică 
etc.), sunt de durată și se desfășoară într-un cadru organizat (echipă, formație artistică,etc). 

Activitățile de masă se axează pe grupuri mai mari și eterogene care desfășoară activități de forma 
unor jocuri adaptate vârstei, vizionare în grup a unor spectacole, tabere, excursii, expediții, serbări școlare 
ș.a. 

Educația non-formală valorifică activitatea de instruire  organizată în  afara sistemului de învățământ 
dar și în interiorul lui,  iar activitățile extracurriculare au un rol important în dezvoltarea personalității 
elevului deoarece: 

- este centrată pe cel ce învață, pe procesul de învățare; 
- răspunde adecvat necesităților concrete de acțiune; 
- dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat oferindu-le participanților activități diverse și 

atractive, în funcție de interesele și aptitudinile speciale și aspirațiile lor; 
- contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților; 
- creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber într-un mod plăcut ; 
- asigură o rapidă actualizare a informațiilordin diferite domenii ; 
- antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific; 
- este nestresantă, oferind activități plăcute  favorizate de o evaluare formativă, stimulativă, continuă; 
- răspunde cerințelor educației permanente. 
Alături de celelalte două forme ale educației, educația formală  și educația informală, educația non-

formală contribuie la dezvoltarea câtorva abilități și anume: spirit antreprenorial, lucrul în echipă, 
creativitate, comunicare, responsabilitate, capacitate decizională, abilități de lider,ș.a. asigurându-se în 
acest mod condițiile prin care tinerii să fie impulsionați să acționeze cât mai independent, formarea lor 
fiind rolul experienței câștigate prin parcurgerea situațiilor în care sunt implicați. 
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Rolul activităților extracuriculare în dezvoltarea copilului 

Buzaianu Elena 

“A instrui pe tineri cum se convine, 
nu constă în a vari in cap o multimer de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, 
ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

JOHN AMOS COMENIUS 

Procesul educațional actual a ajuns în punctul în care tradiționalismul trebuie bine remodelat și 
reînțeles, având în vedere demotivarea elevilor și lipsa interesului acestora în ceea ce înseamnă școala. 
Tocmai de aceea activitățile extracuriculare au rolul de a aduce un plus valoare la tot ce înseamnă modul 
de a face educație în spațiul școlar. Aceste activități reprezintă în același timp un element prioritar în 
politicile educaționale pentru că au un impact pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea personalității 
elevilor, performanțele școlare și integrarea socială. Există variate activități de acest fel care urmăresc 
lărgirea orizonturilor elevilor, formarea de competențe și modelarea personalităților acestora și nu în 
ultimul rând îmbinarea părții teoretice cu cea practică.  

J. Buner afirma „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o 
formă intelectuală adecvată, orice temă.” Acest lucru se poate întampla atâta timp cât copilului i se oferă 
rețeta perfectă, iar aceasta momentan înseamnă folosirea activităților extrașcolare ca o continuare a 
procesului educațional din cadrul formal. Copilul nu mai are doar rolul de observator pasiv în acest act, el 
trebuie implicat activ, trebuie motivat să gândească și să emită păreri și idei. Se simte nevoia elevului de a 
învăța cum să selecteze și să folosească informația primită, căci lumea tehnologizată în care trăim nu îi 
permite să se descurce singur și nu îi facilitează modul de a învăța, dacă nu e susținut de activități 
practice.  

Aceste activități sunt privite de asemenea ca o modalitate de dezvoltare a competențelor sociale, ele 
urmăresc munca în echipă, modul lor de a colabora, spiritul de inițiativă, toleranță, modul constructiv de a 
gândi, caractersitici care au scopul să îl facă pe copil să își creeze atitudini potrivite diverselor situații de 
viață. Privându-l de aceste activități, copilul e privat de achiziția de competențe care să-l formeze ca om 
pentru viitor. Un alt avantaj evident al acestor activități este legat de caracterul interdisciplinar pe care îl 
au, căci au puterea să intre în lumea personală a elevilor și să le extindă lumea lor spirituală, formându-și 
păreri prin analogii, prin comparații.  

În același timp aceste activități au menirea să sporească creșterea încrederii în sine, dezvoltarea unor 
initiative si implicarea elevilor in tot felul de procese în care ei să-și evidențieze diverse atitudini și 
aptitudini. De aceea aceste activități se desfășoară într-un cadru informal, în care ei nu simt presiunea 
spațiului formal, în care totul se întâmplă sub o altfel de îndrumare. Acest tip de educație este o 
complementară educației tradiționale căci scopul ambelor tipuri de educații este același: dezvoltarea 
armonioasă a elevului. Totul trebuie realizat urmărind un singur țel, căci niciuna nu poate exista fără 
cealaltă atâta timp cât se urmărește același lucru.  

Un astfel de tip de activitate extrașcolară trebuie văzut mereu prin ochii elevului, în concordanță cu 
nevoile lui, în funcție de tipurile lor de inteligență, căci toate astea au ca element central elevul și 
structura acestuia. Ca orice tip de activitate educațională și aceasta are trăsături negative, căci într-un 
mediu informal, lipsit de presiuni, elevii nu pot fi toți ținuți concentrați pe modul de expunere, nu toți 
elevii au anumite abilități practice, nu toți elevii își găsesc motivarea în astfel de condiții. De aceea orice 
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tip de activitate înseamnă o bună organizare, asigurată de corelarea activităților de proiectare și evaluare, 
căci aceasta e o activitate de amploare care e condiționată de mulți agenți.  

În final, toate tipurile de activități atât curriculare și extrașcolare nu trebuie doar să formeze niște 
tineri după niște tipare ci trebuie să formeze niște tineri care știu să se adapteze la diverse situații, care au 
curajul să-și exprime propriile opinii și care știu să fie pregătiți pentru o lume pe care ei să fie în stare să o 
conducă. Participarea la astfel de activități cu siguranță îmbunătățesc rezultatele școlare, au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevului, asigură un mediu favorabil asimilării informației 
teoretice și nu în ultimul rând motivează elevul să își descopere aptitudini și să își depășească propriile 
limite. E mai mult decât evident că educația nonformală își are un rol bine definit în formarea dezvoltării 
copiilor, lucru care nu trebuie ignorat de toți cei implicați în acest proces educațional. 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 

Prof. Buzatu Constanța Mirela 
Școala. C.S.E.I. ,,Constantin Pufan’’ Drobeta Turnu Severin 

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 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, 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. 

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. 

Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru 
meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului 
liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice.  

Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de 
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creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei 
populare. 

 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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. înv. primar Buzatu Viorica 
Școala Gimnazială Filiași, Dolj 

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. 

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. 

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 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. 

Trebuinţa de 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 și bogate în conținut, 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. 

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. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memorial – 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. 

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 
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. 

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. 
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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 posibilitățile pe care aceștia le au. 

Participând activ la organizarea, desfășurarea și valorificarea unor acțiuni, copiii se informează, caută 
soluții, cercetează conștient, cu alte cuvinte învață. Ei devin astfel nu numai beneficiari, ci realizatorii 
propriei lor activități. 

Adecvate necontenit exigențelor actuale, activitățile extrașcolare vin să completeze activitatea 
procesului de învățământ. 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. preşc. Buzle Victoria Ancuţa 
GPP nr. 45, Oradea 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale la care pot participa 
copiii în afara programului şcolar. Scopul acestor activităţi este de a antrena copilul în activităţi diverse, 
de a conceptualiza activităţile şi informaţiile primite în grădiniţă/şcoală, de a oferi copilului posibilitatea 
de a experimenta, de a cunoaşte lumea din jurul lui. 

Aceste activităţi sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă/şcoală în afara activităţilor obligatorii sau 
activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic. 

Au o importantă influenţă formativă şi ajută la formarea personalităţii copilului, contribuie la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la gândirea şi completarea procesului de învăţare. Ele 
trebuie planificare conform particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. 

În cadrul acestor activităţi sunt incluse toate formele de acţiuni care se realizează în afara programului 
propriu-zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi 
grădiniţe sau între grădiniţe diferite, parteneriate şcolare pe diferite teme, vizionările şi spectacolele, 
şezătoare etc. 

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. Copii 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. 

Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman, constituie un mediu formator mai atractiv, 
în afara contextului instituţional. Participarea copiilor la astfel de activităţi îi ajută să se înţeleagă pe ei 
înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament în comparaţie cu ceilalţi. Deasemenea, 
lărgeşte orizontul cultural al copiilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite în cadrul 
orelor de curs.  

Constituie un mijloc de formare a competenţelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 
disciplinându-le acţiunile şi extinzându-le orizontul cultural-artistic.  Acticităţile extraşcolare reprezintă 
un mijloc de formare a deprinderilor copiilor de a-şi folosi, în mod raţional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independenţă şi iniţiativei.  

În concluzie putem spune că activitatea  extraşcolară este o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia fiecare cadru didactic trebuie să-i acorde o atenţie deosebită. Fiecare cadru didactic 
trebuie să adopte o atitudine creatoare, atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
Educăm și învățăm cu bucurie 

Profesor: Cacaraza Marta Irina 

Educația, spunea Nelson Mandela, este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a 
schimba lumea. Având  o așa mare putere, educația trebuie să se realizeze într-un mod corect și frumos, 
să zidească persoana, să o îndrume și să o pregătească pentru viața, ca aceasta să devină o persoană 
capabilă și independentă, civilizată și integră.  

Principala formă de educație este educația formală, educația realizeazată în școală și în instituțiile de 
învățământ. În acest proces educațional este important să avem în vedere, pe lângă ce se învață , și cum se 
învață, astfel încât învățarea să nu se realizeze numai de nevoie ci și de plăcere și din curiozitate și din 
dorința de a cunoaște.  

Un astfel de mod de educare, în care copiii învață din plăcere și cu minim efort, este educarea cu 
ajutorul activităților extrașcolare, activități care se fac împreună cu colectivul de elevi, împreună cu 
cadrul/cadre didactice doar că în alte circumstanțe și situații decât cele obișnuite. Astfel de activități 
extrașcolare în care copiii învăță lucruri obișnuite în situații neobișnuite au loc cu precădere în săptămâna 
Școala Altfel, săptămână dedicată acestor tipuri de activități.  

În grădinița unde lucrez, la grupa mijlocie, am hotărât mai multe astfel de activități pentru acea 
săptămână, printre ele enumerându-se și picnic și jocuri de mișcare în curtea grădiniței.  

Această activitate urmărește dezvoltarea mai multor competențe deprinderi și abilități ca: exersarea 
deprinderiii de muncă în echipă, satisfacerea nevoii de mișcare, consolidarea relațiilor de prietenie în 
cadrul grupei și de asemenea prețuirea și ocrotirea naturii, recapitularea regulilor de comportament în 
natură. Pentru această activitate fiecare copil vine pregătit de acasă cu un ghiozdănel unde va avea: o 
mică gustare, un sandwich, o sticluță cu apă și o mică pătură, lucruri de care ne vom bucura după jocurile 
de mișcare.  

Jocurile care se vor desfășura vor fi, în principal, pe echipe, tip ștafetă: cu săculețul pe cap cine umple 
mai repede borcanul cu apă, ștafeta în trei picioare și sprint în patru stații. La final ziua se va încheia cu 
un joc liniștitor, cartoful fierbinte și cu savurarea unui pahar rece de limonadă unde fiecare va fi chemat în 
față, va fi apreciat și premiat acordându-li-se câteva momente să spună ce i-a plăcut cel mai mult în 
această zi, ce a învățat și cu cine s-a înțeles cel mai bine de-a lungul zilei. 

Jean Jacques Rousseau spunea că 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. De 
aceea cred și susțin și eu că activitățile extrașcolare au un rol foarte important în dezvoltarea și educarea 
copiilor.  

Poate că multe din sfaturile, poveștile și vorbele pe care le spunem copiilor nu și le vor mai aminti, 
dar lucrurile pe care le-au învățat pe pielea lor, prin implicare directă și într-un mod nou, plăcut și 
distractiv se vor uita greu sau poate deloc. De aceea cred că aceste activități ar trebui realizate în fiecare 
situație posibilă, pentru a ne asigura că educația pe care o oferim schimbă oamenii și îi schimbă în bine.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN ÎNVAŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Educatoare Caciuc Romelia 
Grădiniţa P. N. ,,Sfânta Maria”, loc. N. Bălcescu, jud. Bacău 

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul educaţional 
are rolul de a stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a încuraja competiţia 
și asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării și formării unei personalităţi armonioase a copiilor 
încă de la cea mai fragedă vârstă. 

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. 

Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte completarea procesului didactic, 
organizarea raţională și plăcută a timpului liber. 

Copiii au nevoie de activităţi de joc, de dans, de sport. Este şi  motivul pentru care noi, educatoarele 
trebuie să acordăm toată atenţia bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădiniţe, îmbinând 
armonios munca şi învăţarea cu distracţia şi jocul. 

Activităţile extracurriculare ocupă un loc important în programul nostru; ele sunt o modalitate de a 
înscrie grădiniţa în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula 
curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 

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, serbări cu 
diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe 
diferite teme, etc. Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutăm pe copii să-şi dezvolte abilităţile de 
comunicare și socializare, de observaţie, de dezvoltare a culturii, memoriei și imaginaţiei. 

Atât activităţile turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogăţirea și lărgirea vocabularului 
activ, a socializării, a diverselor conţinuturi stimulative, astfel copiii putând reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice și practice și de educarea limbajului, au 
mai multă iniţiativă în cadrul jocurilor. 

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. 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. Grija faţă de formele de viaţă trebuie cultivată şi dezvoltată pentru a deveni mai târziu o formă a 
comportamentului uman civilizat. Prezenţa şi miscarea copiilor în mediul înconjurător curat, ordonat şi cu 
permanentă grijă pentru buna lor relaţie cu ceea ce-i înconjoară fac cel mai înalt serviciu educaţiei 
ecologice.  

Activităţile extracurriculare sunt alese astfel încât să vină în completarea activităților de predare-
învăţare, furnizându-le copiilor experiențe din lumea reală şi promovând dezvoltarea lor pe plan personal, 
emoțional și social. 
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Activităţile extraşcolare ale copiilor au caracter interdisciplinar şi ajută la formarea caracterului celor 
mici, încă de la vârste fragede. 

În acelaşi timp rolul activităţilor 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 contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educaţiei, şcoala nu mai poate răspunde singură 
nevoilor tot mai complexe ale societăţii, 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 extracurriculară, adică cea 
realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul său bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţămăntului
preşcolar, 3-4/2006; 
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Trăsături caracteristice ale mixului de marketing  
în domeniul educaţional 

Prof. Dr. Cadis Mihaela Narciza 
Liceul Teoretic Miron Costin Iasi 

Trăsăturile esenţiale ale conceptului fundamentat pentru activitatea de marketing a unităţilor 
economice îşi păstrează, în esenţă, valabilitatea şi pentru activitatea de marketing non-economic, cum este 
cel educaţional. Şi în activitatea de marketing a unei unităţi şcolare, mixul ei de marketing cuprinde 
ansamblul activităţilor de marketing  prin care instituţia de învăţământ urmăreşte să-şi atingă scopurile pe 
piaţa educaţională pe care funcţionează. 

Adaptat la specificul marketingului educaţional, mixul de marketing cunoaşte modificări notabile. 
În primul rând, cunosc modificări importante, în conţinutul lor, cele patru componente clasice ale 

mixului – produsul, preţul, distribuţia şi promovarea. 
a) Produsul, menit să satisfacă variatele nevoi educaţionale, nu poate fi înţeles decât prin utilizarea

conceptului de produs global, dat de interacţiunea componentelor care-l alcătuiesc şi al categoriei de 
clienţi cărora se adresează instituţia şcolară (Novac, 1976). Această apreciere are în vedere faptul că 
produsul educaţional global încorporează atât bunuri materiale (localuri de învăţământ şi dotările aferente 
pentru desfăşurarea  activităţilor şcolare), cât mai ales servicii educaţionale. În categoria bunurilor 
materiale, componente ale produsului educaţional global, de mare importanţă sunt resursele de care 
beneficiază profesorii şi elevii (săli de studiu şi biblioteci, săli de sport şi laboratoare de informatică etc.) 
(Proca şi Prodan 2004). 

Partea intangibilă a componentelor produsului  educaţional este alcătuită  dintr-o diversitate de 
servicii educaţionale, menită să satisfacă nevoile de instruire şi de formare civică, socială şi culturală a 
tineretului şcolar. Toate aceste servicii, atât tehnico-profesionale, care asigură elevilor calificarea pentru 
profesia urmată, cât şi de lărgire a orizontului de cultură, care asigură elevilor integrarea în mediul social, 
se realizează prin conţinutul programului de instruire şi educare, alcătuit nu numai din elementele 
procesului de predare a disciplinelor stabilite, ci şi din alte activităţi de cercetare şi larg culturale, menite 
să extindă procesul de formare pentru viaţă a elevilor unităţilor şcolare. 

În abordarea problematicilor privind procesul educaţional, în cadrul mixului marketingului 
educaţional al unităţii şcolare, se impune să se aibă în vedere şi următoarele cerinţe: 

• abordarea produsului, în toate componentele sale, din două puncte de vedere: a tineretului şcolar,
beneficiar al serviciilor asigurate de unitatea şcolară; al beneficiarilor absolvenţilor unităţii şcolare 
respective – comunitatea oamenilor de afaceri din zona teritorială în care funcţionează unitatea şcolară şi 
a unităţilor de învăţământ superior, în cazul absolvenţilor şcolilor de învăţământ mediu; 

• abordarea produsului educaţional global în maniera unor interacţiuni a componentelor sale, ca
produse educaţionale parţiale, pornind de la specificul fiecărei componente şi de la modalităţile posibile 
de utilizare, în acest sens, a marketingului interactiv (Olteanu, 2001); 

• stabilirea întregului conţinut al produselor parţiale (tangibile şi intangibile) şi a sistemului de
interacţiune dintre ele în conţinutul produsului global, pe baza misiunii şi obiectivelor unităţii şcolare, al 
programului strategic la acesteia. 

b) Preţul, ca element al mixului de marketing, utilizat ca tarif în mixul de marketing  educaţional,
prezintă particularităţi în unităţile din acest domeniu, determinate de: costurile prestării acestor activităţi, 
natura produsului global şi a produselor parţiale, amploarea şi structura concurenţei. 

Tarifele se încasează sub formă de taxe percepute de instituţia şcolară, plătite de şcolari integral în 
unităţile particulare. În cele de stat, mai ales în universităţi, sunt locuri fără taxă, finanţate de la bugetul 
public şi locuri cu taxă. 

Indiferent de această formă – finanţare de la stat şi taxă şcolară – preţul educaţiei cuprinde şi alte 
componente, toate luând forma contribuţiei părinţilor, diferite de la o şcoală la alta şi chiar de la un 
cursant la altul: cheltuielile legate de cărţi, examen de admitere, pregătirea, în cazul elevilor, pentru 
realizarea unor teme sau organizarea unor meditaţii etc. Unele din aceste cheltuieli, cum ar fi cele de 
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admitere, cărţi, pregătire suplimentară a cursanţilor, nu manifestă, de regulă, tendinţa de reducere, pentru 
că o astfel de măsură ar avea ca rezultat pierderea încrederii în calitatea produsului educaţional oferit de 
unitatea şcolară. 

c) Distribuţia în mixul marketingului educaţional are două componente: un ansamblu de modalităţi de
transmitere a cunoştinţelor; un sistem de organizare a proceselor de instruire şi educaţie a cursanţilor. 

Ca modalităţi de transmitere a cunoştinţelor, distribuţia se fundamentează pe cerinţele psihologice şi 
pedagogice ale procesului educaţional, care se concretizează în specificul  testelor de evaluare, metodelor 
de comunicare a cunoştinţelor, desfăşurarea examenelor etc. În toate aceste cazuri, comunicarea şcoală – 
cursant joacă un rol deosebit de important. 

Ca sistem de organizare a procesului de instruire şi educare a cursanţilor, distribuţia face apel la grupe 
de studiu, serii, ani de studii etc., utilizând conceptul de segment sau grup. 

De altfel, segmentul sau grupul ţintă nu se referă numai la distribuţie, ci la toate componentele 
mixului de marketing. Apare astfel, mixul de marketing pentru grupul-ţintă 1, pentru grupul-ţintă 2 
ş.a.m.d. 

Ca urmare, procesul de distribuţie a produsului educaţional presupune, pentru fiecare unitate şcolară, 
un sistem de canale , între care există, de regulă, o competiţie stimulativă, care asigură succesul unităţii 
şcolare. 

d) Promovarea în marketingul educaţional are un rol important în acţiunile unităţii şcolare de a face
cunoscute solicitanţilor potenţiali informaţiile necesare referitoare la condiţiile accesului la produsul 
educaţional oferit, locul de plasare a unităţii, precum şi facilităţile acordate. 

În acest sens, promovarea cuprinde, printr-un sistem de comunicare, toate activităţile prin care să 
atragă grupurile ţintă spre procesul educaţional oferit. 

Printre cele mai utilizate mijloace promoţionale se află afişele şi suporturile publicitare, dar şi alte 
forme de comunicare (Moldoveanu şi Ioan-Franc, 1997). Între acestea, un loc însemnat îl ocupă 
promovarea personală cu ajutorul unui personal specializat sau prin tehnici specifice marketingului direct, 
recurgerea la tehnici de promovare a vânzărilor, precum reducerile de tarife şi taxe.  

Pornind de la faptul că promovarea, în esenţa ei, cuprinde toate activităţile prin care unitatea şcolară 
urmăreşte  să atragă  grupurile-ţintă spre oferta sa educaţională, apare ca necesară preocuparea pentru  
asigurarea unor relaţii publice  complexe ale acesteia cu diversele categorii de persoane solicitante de 
instrucţie şi educaţie.  Prin acest sistem de relaţii publice  se realizează o imagine favorabilă unităţii 
şcolare şi atragerea grupurilor-ţintă spre oferta acesteia (Jefkins, 1998). Sigur că, pentru a folosi 
comunicarea, inclusiv cea prin sistemul relaţiilor publice, spre a influenţa  aprecierea oamenilor asupra 
produsului educaţional, şcoala are nevoi, pe de o parte, să cunoască interesele grupurilor-ţintă, iar pe de 
altă parte,  să cunoască şi modul în fiecare grup-ţintă obţine informaţii, precum şi cum membrii fiecărui 
grup-ţintă văd unitatea şcolară. 

Înţelegând toate aceste cerinţe şi având informaţii asupra celor interesaţi de oferta educaţională, 
managerii unităţii şcolare pot stabili în cunoştinţă de cauză strategia promoţională de succes. 

e) Diferenţierea – cerinţă în alcătuirea şi implementarea  mixului marketingului educaţional
Definit ca ansamblu al activităţilor de marketing prin care instituţia de învăţământ urmăreşte să-şi 

realizeze obiectivele pe piaţa educaţională pe care funcţionează, mixul marketingului educaţional  
presupune, mai întâi, corelarea, între altele, a activităţilor aparţinând mixului – produs, preţ, distribuţie şi 
promovare. În al doilea rând, activităţile ce decurg din componentele mixului de marketing  se stabilesc în 
funcţie de cererea pentru oferta educaţională a şcolii, adică prin luarea în considerare a nevoilor, 
dorinţelor şi preferinţelor grupurilor-ţintă. 

Piaţa educaţională funcţionează ca o piaţă a concurenţei între unităţile ofertante. Drept urmare, în 
prezentarea fiecărei componente a ofertei sale educaţionale, unitatea şcolară trebuie să prezinte diferenţe 
faţă de cele care-i sunt concurente, diferenţe care să-i asigure câştig de cauză în atragerea viitorilor 
şcolari.  

Obţinerea de avantaje prin diferenţiere este posibilă şi se practică de unităţile şcolare în moduri 
diferite: prin complexitatea produsului, educaţional oferit; prin elementele specializării pe care o 
promovează, prin elementele de conţinut ale procesului instructiv-educativ – activităţi curriculare şi 
extracurriculare, modalităţi de efectuare a temelor în şcoală, programe de schimburi, în special 
internaţionale. 
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Avantajul prin diferenţiere  se poate realiza nu numai prin conţinutul procesului educaţional 
menţionat, ci şi prin valoarea subiectivă a ofertei educaţionale, dată de faptul că elevul se înscrie şi 
urmează un program educaţional, nu pentru a-şi realiza satisfacţia prezentă, ci şi pentru câştigul pe care-l 
aşteaptă în viitor. Unii elevi aşteaptă să obţină, pentru viitor, de la pregătirea şcolară aleasă, o oportunitate 
de dezvoltare, alţii câştigarea succesului social. Ideile subiective care trebuie luate în considerare în 
procesul de diferenţiere a activităţii educaţionale de către fiecare unitate şcolară, se grupează în două 
categorii: idei şi valori subiective intrinseci – securitate, siguranţă, protecţie, satisfacţie, plăcere; idei şi 
valori  subiective extrinseci – stimulentul de prestigiu, statut social etc. (Proca şi Prodan, 2004). 

În legătură cu diferenţierea, trebuie reţinut că diferenţele  între unităţile şcolare, mai ales în privinţa 
conţinutului ofertei educaţionale, sunt minime. Este, mai ales, cazul şcolilor cu acelaşi profil din 
învăţământul liceal. 

De aceea, acţiunile de diferenţiere care dau rezultate şi conduc la obţinerea de avantaje, sunt cele care 
se bazează pe valorile subiective. Unitatea şcolară trebuie să aleagă acele valori subiective, care, pe de o 
parte, să aibă la bază aspectele dominante ale vieţii sociale, cum sunt, mai ales, valorile emoţionale 
intrinseci – siguranţă, protecţie, satisfacţie, plăcere, iar pe de altă parte, să poată să adapteze valorile 
subiective respective, percepţiile viitorilor şcolari, la experienţa şcolii şi să poată adopta şi implementa, în 
acest sens, un program strategic de succes. 

f) Programul strategic de marketing al unităţii şcolare
Finalizarea gândirii şi operaţionalizării activităţii şcolare în orientarea spre piaţa educaţională în care 

funcţionează se realizează prin adoptarea şi implementarea programului strategic de marketing 
educaţional al acesteia. 

Elaborarea acestui program strategic se realizează în cadrul unui  proces cu mai multe etape, scopul 
urmărit fiind  acela de a ajuta unitatea şcolară să stabilească şi să atingă obiective realiste şi să 
dobândească poziţia competitivă dorită, pentru intervalul de timp planificat. Etapele de bază ale acestui 
proces sunt: 

• definirea misiunii şi stabilirea obiectivelor strategice preliminare;
• evaluarea  mediului extern şi a resurselor interne ale şcolii;
• analiza performanţelor anterioare ale unităţii şcolare;
• identificarea şi evaluarea opţiunilor strategice şi alegerea uneia dintre ele;
• adoptarea deciziei strategice cu obiectivele ce urmează să fie realizate
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Înv. Primar: Câdu Coca Maricela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești-Galați 

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

În lucrarea intitulată ”Descoperirea copilului”, 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 permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” Activitățile extrașcolare vin 
în sprijinul acestui demers. Finalitățile educaționale ale activităților extrașcolare presupun educația 
intelectuală, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Nu trebuie să uităm nici o clipă că fiecare elev este unic, influiențat de mediu, cultură, sănătate, 
temperament și personalitate. Noi educăm inima și mintea fiecărui copil aflat în grija noastră. 

Activitățile extracurriculare sunt componente educaționale valoroase. Orice cadru didactic trebuie să 
acorde mare atenție acestor activități, adoptând chiar el o atitudine creatoare în primul rând atât în relațiile 
cu elevii cât și în modul de realizare al activităților. În cadrul unei activități extracurriculare trebuie 
asigurată stimularea creativă a elevului și o atmosferă foarte relaxantă. 

Încurajarea elevilor pentru astfel de activități revine în cea mai mare măsură cadrului didactic și 
diversitatea activităților oferite crește interesul elevilor pentru școală și dezvoltarea armonioasă a 
acestora; creează un sentiment de siguranță și încredere participanților, participarea fiind necondiționată. 

Împreună cu elevii clasei mele activitățile extracurriculare organizate au un conținut artistic, cultural, 
științific, sportiv, spiritual, participând și la viața și activitatea comunității locale sau simple activități de 
joc. 

Un rol important îl au excursiile prin vizite la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case 
memoriale organizate selectiv pe care le efectuăm în fiecare an și contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
elevilor despre frumusețile și bogățiile țării în care trăim la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă și cultură. Cu ajutorul excursiilor elevii cunosc locul natal în care au trăit, 
muncit și luptat înaintașii noștri; cunosc realizările oamenilor, locurile unde s-au născut și au creat opere 
de artă unii scriitori și artiști renumiți, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce 
elevii acumulează în timpul lecțiilor. 

Spre unele domenii de activitate cum ar fi: muzică, poezie orientăm elevii prin vizionarea emisiunilor 
muzicale, teatru pentru copii. 

De mici copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact cu obiectele și fenomenele din 
natură. 

În timpul plimbărilor, taberelor elevii se confruntă cu realitatea și pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de arte vizuale, iar materialele pe care le culeg sunt 
folosite în activitățile practice, în jocuri de creație. 

Se acordă o mare importanță sărbătorilor și aniversărilor din viața țării noastre și a elevilor. Acestea 
sunt un bun prilej de bună dispoziție și destindere dezvoltând la elevi sentimentul apartenenței la 
colectivitatea din care fac parte. 

Activitățile literar-artistice au scopul de a valorifica tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. 
Elevii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă la școală dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor 
arată iubirea și dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

Un eveniment important ”Învierea Domnului” este un prilej de bucurie și în cadrul activităților 
extracurriculare este necesar să se desfășoare activități care au ca scop familiarizarea cu semnificațiile 
religioase ale zilelor care premerg și urmează ”Învierii Domnului”, recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, realizarea de felicitări, desene tematice. Aceste activități se realizează de la vârste mici pentru ca 
orice elev să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase, să participe la toate evenimentele 
importante alături de familie și să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ. 
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Concursurile pe diferite teme, concursurile organizate de cadrele didactice în clasă sunt atractive 
pentru elevi și oferă posibilitatea să demonstreze ce au învățat la școală. Stimulează spiritul de 
inițiativitate al elevului și asimilează mult mai ușor cunoștințele. 

Serbările școlare formează personalitatea elevului în timpul prezentării programului artistic. 
Realizarea programului artistic presupune muncă din partea cadrului didactic, acesta fiind regizor, 
coregraf, interpret, poet și model pentru elevii săi. În timpul repetițiilor este foarte importantă atmosfera 
realizată, caracterizată prin seriozitate și bună dispoziție. Serbările școlare sunt moment de bună 
dispoziție, bucurie pentru elevi cât și pentru părinții lor. 

Cu ajutorul spectacolelor elevii fac cunoștință cu lumea minunată a artei care constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice și apelează la afectivitatea elevului.  

Parteneriatele sunt o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Se pot transmite 
informații despre ecologie, relația om-mediu, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare, 
îmbogățirea vocabularului cu numeroase cuvinte din diferite domenii.  

Parteneriatele se pot realiza cu familia, biblioteca, reprezentați ai bisericii, primăria, poliția, 
dispensarul local, școli din apropiere, etc. 

Prin organizarea concursurilor promovăm valori culturale și etice fundamentale și astfel putem depista 
tinere talente artistice și le putem promova. 

Concursurile sportive sunt o completare a activităților sportive, elevii participând cu plăcere la 
atletism, șah, handbal, concursuri de săniuțe, etc. 

Proiectele care implică direct elevul prin personalitatea sa are o mare contribuție la dezvoltarea 
personalității acestuia și îl ajută să înțeleagă cât este de importantă colaborarea, munca în echipă, 
relaționarea. 

Acțiunile de voluntariat au impact social deosebit și beneficiază întotdeauna de un accord important 
adus de părinți care se mobilizează exemplar. Aceste acțiuni îi ajută pe elevi să descopere alături de 
părinți acțiunea. 

Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ elevului îi rămâne 
timp liber în care viața caută alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară. Activitatea 
extracurriculară realizată dincolo de procesul de învățământ își are rolul și locul bine stabilite în formarea 
personalității elevilor noștri. De asemeni prin activitățile extracurriculare educația urmărește identificarea 
și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat precum 
și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut. Elevii sunt atrași de activitățile artistice, recreative, 
distractive care ajută la dezvoltarea creativității și gândirii critice. 

Activitățile extracurriculare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Acestea dau posibilitatea 
elevului să se afirme conform naturii sale asumându-și responsabilități. 

Noi dascălii prin activitățile extracurriculare avem posibilitatea să ne cunoștem mult mai bine elevii, 
să-i dirijăm, să le influiențăm dezvoltarea și să-i pregătim mai ușor pentru viață. 

Programul activităților extracurriculare vizează acțiuni care să-i ajute pe elevi să își însușească ideeile 
de corectitudine și respect, să cunoască și să respecte valorile culturale și entice ale comunității, să 
trăiască experiențe de viață competitive. 

Este important ca profesorul să fie creativ pentru că numai așa poate să aducă în atenția elevilor tipuri 
de activități extrașcolare care să le strârnească interesul, curiozitatea, imaginația și dorința de a participa 
necondiționat la desfășurarea acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ȊN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. ȋnv. primar Călian Daniela 
Şcoala Gimnazială Iernut, Judeţul Mureș 

 Pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, educaţia a devenit tot mai mult o necesitate obiectivă. Educaţia 
se realizează prin acţiuni educative. Rolul școlii este acela de a forma multilateral personalitatea elevilor 
și de a-i pregăti pentru viaţă. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată și oricât de bogate ar fi conţinuturile 
transmise elevilor ȋn clasă, nu poate satisface  setea de cunoaștere și de investigare a elevilor. Ei au nevoie 
de acele acţiuni care să le permită să-și satisfacă dorinţa de a ști mai mult, care să le producă  stări 
emoţionale puternice, acţiuni care să le lărgească sfera cunoașterii și lumea spirituală. Ȋn acest sens un rol 
important ȋi revine educaţiei nonformale prin intermediul activităţilor extrașcolare.  

Activităţile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, sunt complementare activităţii de ȋnvăţare 
realizată ȋn clasă și contribuie la dezvoltarea ȋnclinaţiilor și aptitudinilor elevilor printr-o organizare 
raţională și plăcută a timpului. Conţinutul, durata, metodele și formele de organizare ale acestora le 
imprimă un caracter atractiv fapt ce ȋi determină pe elevi să participle cu plăcere și cu dăruire ȋntr-o 
atmosferă relaxantă. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa școlară, acesta este propus 
de către cadrele didactice ȋmpreună cu elevii și părinţii acestora ȋn funcţie de dorinţele și interesele 
elevilor desfășurându-se sub atenta ȋndrumare a cadrelor didactice.  

 Activităţile extrașcolare pot ȋmbrăca forme variate: excursii și drumeţii, vizite, vizionări de filme, 
spectacole, piese de teatru, serbări școlare, șezători literare, cercuri pe discipline, activităţi sportive, 
activităţi ecologice și de protecţie a mediului, concursuri școlare, festivaluri, proiecte educative etc. 
Activităţile extrașcolare se organizează conform unei planificări lunare a activităţilor și ȋn cadrul 
Programului Naţional ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel de clasă, de școală și de 
comunitate. 

Ȋn cadrul Programului Naţional ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!’’se pot desfășura 
diverse activităţi educative plăcute, atractive și accesibile elevilor, care să corespundă vârstei și 
intereselor acestora. Astfel se pot organiza activităţi ecologice și de protecţie a mediului ȋn cadrul cărora 
elevii desfășoară acţiuni de ecologizare a curţii școlii, a parcului orașului, de plantare a unor  puieţi, de 
amenajare a spaţiului verde, de hrănire a păsărelelor din curtea școlii, de colectare a materialelor 
reciclabile. Aceste activităţi au rolul de a-i ȋnvăţa pe elevi  să efectueze sarcini ȋn echipă, de a-i sensibiliza 
şi responsabiliza în ceea ce priveşte protecţia mediului, de a-i ȋnvăţa să respecte și să iubească natura,  să 
păstreze curat spaţiul public. De asemenea, ȋncurajează elevii să participle la activităţile locale de 
voluntariat. 

Deoarece lectura reprezintă una dintre cele mai răspândite și intense activităţi ale omului  este 
necesară formarea și cultivarea gustului pentru lectură, iar cartea să devină un prieten nedespărţit pentru 
toată viaţa. Una dintre activităţile propuse  ȋn cadrul acestui program ar putea să corespundă scopului 
amintit. Ȋn acest sens se pot organiza vizite la biblioteca școlii și a  orașului  unde elevilor li se pot 
prezenta biografii și opere ale unor autori. De asemenea, elevii pot audia povești sau pot viziona 
ecranizări ale unor opere literare. Aceste activităţi contribuie la cultivarea interesului pentru lectură și 
pentru carte, la cunoașterea rolului bibliotecii, la formarea unei atitudini pozitive faţă de lectură, la 
formarea capacităţii de receptare a textelor literare, la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală și scrisă. 

 Ȋn scopul cultivării la elevi a interesului pentru problematica sănătăţii se poate desfășura o activitate 
despre importanţa  unei alimentaţii sănătoase pentru sănătatea organismului ȋn cadrul căreia se pot viziona 
prezentări PowerPoint pe acestă temă, se poate face o analiză a Piramidei alimentaţiei sănătoase și se pot 
purta discuţii despre rolul vitaminelor și mineralelor ȋn organismul uman, despre importanţa consumării 
fructelor, legumelor și a alimentelor preparate, despre importanţa păstrării produselor alimentare ȋn 
condiţii adecvate de igienă etc. O astfel de activitate s-ar putea finaliza cu prepararea unei salate de fructe.  

Foarte agreate de către elevi sunt activităţile de joc și mișcare. Ȋn cadrul acestor activităţi elevii pot 
desfășura jocuri de mișcare, jocuri sportive, ștafete, pot ȋnvăţa unele figuri de dans modern pe muzică sau 
pași de dans popular, se pot organiza ȋntreceri sportive ȋntre clase, ocazii ȋn care elevii ȋși pot manifesta 
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spiritul de echipă, de colaborare și de competiţie ȋn funcţie de un sistem de reguli. Aceste activităţi 
contribuie la formarea deprinderilor motrice și la dezvoltarea calităţilor motrice de bază conducând la o 
dezvoltare fizică armonioasă a copiilor.    

Una dintre cele mai ȋndrăgite activităţi sunt excursiile. Prin caracterul practic - aplicativ excursiile 
contribuie la formarea priceperilor și deprinderilor, la legarea teoriei  cu practica, la  dezvoltarea spiritului 
de observaţie şi de orientare, la lărgirea orizontului geografic și cultural, la dezvoltarea intelectuală și 
fizică, la formarea unor deprinderi de comportare civilizată, consolidând și completând cunoștinţele 
elevilor ȋntr-un mod reconfortabil.  

Concursurile școlare sunt de asemenea momente atractive pentru cei mici. Acestea sunt menite să 
ofere elevilor oportunităţi multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice 
potenţialul intelectual și aptitudinile, să le stimuleze gândirea, imaginaţia și creativitatea. Astfel se pot 
organiza concursuri de matematică, de creaţie literară, de cultură generală, de recitări, de creaţie plastică, 
de dans, de interpretare muzicală și altele. 

Serbările școlare, care se pot organiza cu ocazia unor evenimente, sunt la fel de plăcute elevilor. 
Acestea sunt un  important mijloc de  afirmare a aptitudinilor muzicale și actoricești ale elevilor. 
Organizarea unei serbări poate fi un prilej de atragere spre lectură și de a pune ȋn valoare imaginaţia și 
creativitatea fiecărui elev sau cadru didactic. Orice serbare este o sărbătoare, reușita serbării generează 
trăiri minunate, trezește emoţii puternice atât ȋn sufletele micilor artiști cât și ȋn sufletele spectatorilor, 
formează elevilor simţul responsabilităţii și ȋi ajută să-și ȋnvingă timiditatea. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE  ÎN EDUCAȚIE 

Profesor  CALOIAN GINA 
Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Buzău 

,,EU  sunt copilul, 
TU  ții în mâinile  tale destinul  meu, 

TU  determini,în cea mai mare măsură, 
Dacă voi reuși  sau  voi  eșua  în  viață! 

Dă-mi,te rog,acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire! 
Educă-mă,  te rog,  ca să fiu o binecuvântare pentru  lume!,, 

Rugămintea unui copil  care își dorește să crească firesc,într-o lume normală ,pare un strigăt   de 
ajutor, la care   toți factorii educaționali  trebuie să reverbereze permanent.  

Educația trebuie să fie permanentă și să se realizeze prin orice modalitate. Dincolo de spațiul școlii ,pe 
copii îi așteaptă … LUMEA! ,,Copilul se naște curios de lume și dornic să intre cât mai repede în 
ea.,,spunea George  Călinescu .Satisfacerea acestei curiozități trebuie dirijată și sporită continuu.  

Activitățile extrașcolare sunt  în măsură să determine o înțelegere mai bună a noțiunilor teoretice pe 
care elevii și le însușesc în cadrul orelor de curs ,să dezvolte anumite abilități sau să nască pasiuni ce se 
pot transforma în talente.   

Excursiile tematice ,de exemplu  ,sunt un bun prilej de aprofundare a cunoștințelor din mai multe 
domenii de activitate .Am experimentat acest lucru cu clasa ,atunci când am organizat  o excursie pe 
traseul  Buzău--Mausoleul Mărășești—Cetatea Neamț --Humulești—Lacul Bicaz  --Buzău . Elevii erau la 
finalul clasei a IV-a și pot să afirm că această excursie a fost o ,,recapitulare finală,,a cunoștințelor 
acumulate în ciclul primar.   

Pornind de la cunoștințele de geografie  ,urmate de cele de istorie și completate de cele de literatură, 
excursia a fost ,pe bună dreptate,un real succes. Mi-au rămas în minte momentele în care ,ajungând  la 
poarta Cetății Neamțului,elevii mei au început să recite versurile poeziei ,,Muma lui Ștefan cel Mare,, de 
Dimitrie Bolintineanu ,cu o intonație pe care nu o folosiseră niciodată în orele de limba și literatura 
română. Câțiva  mi-au spus că au emoții deoarece se gândesc că la poarta pe care au intrat ei în cetate , a 
bătut,cu sute de ani în urmă,rănit și speriat, însuși Ștefan  cel  Mare sau  că, ei calcă acum pe aceleași dale 
de piatră pe care a pășit ,cândva, marele domnitor. Au descoperit însă și o altă ,,față ,,  a domnitorului. 
Atunci când  au văzut  carcera și turnul de unde erau aruncați trădătorii , mulți dintre ei au rămas uimiți. 
După ce au ascultat  explicațiile  ghidului ,au înțeles că , dacă nu ar fi condus țara ferm, ,, cu o mână de 
fier,, nu ar fi reușit să aibă o domnie atât de lungă și de strălucită.Abia atunci au conștientizat sensul 
profund al versurilor populare ,,Mic la stat/Mare la sfat,,   

Vizitele la diferite Case  Memoriale , muzee, biblioteci sau ateliere artistice constituie un prilej 
deosebit de consolidare  a cunoștințelor acumulate în procesul educativ curricular dar și o metodă prin 
care elevii își  îmbogățesc aceste cunoștințe si achiziționează altele  noi .  

Într-o astfel de vizită la Casa Memorială ,,George  Enescu,, din Sinaia,elevii au fost atrași mai mult de  
viața omului George  Enescu ,decât de cea a muzicianului. Explicația mea a fost aceea că ei doreau să știe 
aspecte concrete,care li se dezvăluiau dincolo de paginile cărților .  

L a  Casa Memorială ,,Vasile Voiculescu ,, din satul Rușavățul, jud. Buzău ,elevii voiau să vadă  
școala unde sălășluise ,o perioadă,câinele Samson,alias ,,Ciobănilă ,din lectura cu același nume, iar  la 
Humulești ,,căutau,, cu privirile  cireșul din curtea mătușii Mărioara sau teiul din care pupăza ,,dădea 
trezirea,, întregului sat.   

Când am vizitat un atelier de sculptură în piatră la Pietroasele, jud. Buzău ,copiii au fost dornici să 
încerce și ei să cioplească și să asculte ,astfel ,,glasul pietrei și al pământului,,cum spunea bătrânul meșter 
pietrar. După un timp, când am studiat la clasă o lectură despre Constantin Brâncuși,acești elevi au fost 
mult mai receptivi decât alte serii,care nu participaseră la o astfel de activitate extrașcolară.  
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Consider, după o viață petrecută la catedră ,că alocarea unui ,,spațiu,, mai mare activităților  
extrașcolare în cadrul procesului educativ, desfășurarea periodică a unor ore de curs direct  ,,la sursă,, ar 
spori interesul copiilor și tinerilor pentru  știință, pentru cultura autentică, pentru frumos !   

,,Educația nu reprezintă ce ai putea să memorezi și nici cât de multe știi. Educația îți permite să 
diferențiezi cunoașterea de necunoaștere . ,,  ( Anatole  France  )  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Educatoare: Candale Varvara 

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 adapteze.” 
(Maria Montessori, „Descoperirea copilului”) 

Idealul educaţional in învăţământul  românesc vizează dezvoltarea liberă,integrală şi armonioasă a 
individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de importanţă în 
vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. Aceasta completează educaţia formală într-un 
cadru instituţionalizat situat in afara sistemului de învăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o 
punte între cunoştinţele asimilate la activităţi şi informaţiile acumulate informal.                                          

Activităţile extraşcolare pe care le oferim copiilor noştri au un rol important în creşterea şi dezvoltarea 
lor. Aceste preocupări suplementare oferă copilului posibilitatea de a se mişca, de a se relaxa, de a se 
exprima liber şi de  descoperi lumea.

Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţă sunt din cele mai diverse şi vor fi organizate în 
funcţie de tema fiecărui luni. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi
orientează copii spre unele domenii de activitate,,,, muzica,sport,poezie,pictură.  

 Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
dragostei,respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizarea 
oamenilor locurile unde s-au născut, au trait şi au creat opera de artă.  

 Spectacolele, 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.  

 Serbările şi festivitatea, marchează evenimentele importante din viaţa copiilor.Din punct de vedere
educative importanţa lor constă în dezvoltarea artistică a copilului precum şi în atmosfera de sărbătoare 
instalată cu acest prilej. 

 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, operational, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia  să se afirme  conform 
naturii sale.

Aceste activităţi au ca scop cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum  şi stimularea 
compoamentului creative. Copiii participă cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi, iar succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor.  Lumea în care se nasc 
copiii de astăzi este una complexă, intr-o permanent schimbare, iar aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi 
să accepte provocările.  În urma unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare au un nivel mai redus de agresivitate, 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. 

,,Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu copiii. 
Astfel,noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaştem trăirile lor şi vom putea să corectăm acolo unde 
este nevoie. Copilul devine actor activ  în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, 
creează şi transpune în practică. 

Modelarea, formarea,educarea cer timp şi dăruire.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ȘI AL IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor: CAP Simona-Elena 
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”, Beiuş 

 Atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la 
şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, şcolile şi 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 
nemaifiind de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă care ţine de 
natura relaţiilor publice. Acestea prezintă numeroase avantaje: ajută profesorii în munca lor, 
perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar, 
îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor, dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor, conectează 
familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii, stimulează serviciul comunităţii în folosul şcolilor, creează 
un mediu mai sigur in şcoli.  

Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al acesteia din urmă este mai 
mare. Se constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală 
adecvate, obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare 
pe care doresc să-l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în 
gradul de interes faţă de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile 
cadrelor didactice etc. 

Din studiile efectuate în ultimii ani pe această temă s-a constatat că obstacolele majore întâlnite în 
relaţia şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la profesori şi 
manageri/ directori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de efort material 
şi de timp). Multe studii demonstrează însă că succesul la învăţătură este influenţat mai mult de atitudinea 
părinţilor vizavi de şcoală şi de educaţie decât de statutul economic sau de nivelul de educaţie al familiilor 
din care provin copiii. 

Referitor la atitudinea de colaborare a părinţilor, respectiv la problemele de ordin atitudinal în relaţia 
şcoală-familie, reciprocitatea este elementul care adesea lipseşte în şcoala românească. Părinţii consideră 
că nu este nimeni interesat de punctul lor de vedere privind calitatea serviciilor educaţionale oferite de 
şcoală sau că nu pot determina schimbări privind viaţa şcolii, fie au reţineri în a-şi exprima direct opinia 
faţă de anumite servicii oferite de instituţia în care învaţă copiii lor.  

Consecinţa acestei stări de fapt este slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii, în cunoaşterea şi 
rezolvarea problemelor acesteia, dar şi o slabă implicare a şcolii în viaţa comunităţii. Dacă prin 
intermediul şcolii sunt organizate diverse activităţi şi părinţii sunt invitaţi, doar părinţii elevilor cu note 
bune şi cu un comportament exemplar vor veni.  

Şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi si pentru copiii lor, însă prin iniţiativa 
părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, s-ar vedea cu adevărat că le pasă şi astfel de 
propuneri venite din partea lor ar obliga şcoala la mai multă deschidere şi cooperare. 

O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor la activităţile şcolii 
şi au propus diferite forme de colaborare în vederea ameliorării relaţiilor dintre familie şi şcoală. În cadrul 
acestor programe, părinţii contribuie la elaborarea şi realizarea unor activităţi care stimulează schimbul de 
informaţii şi care favorizează relaţiile interpersonale armonioase.  

Există mai multe modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea educaţională: 
- Asistenţa acordată părinţilor de către şcoală (ajutorul oferit familiilor pentru a crea un mediu propice 

învăţării prin programe de iniţiere a părinţilor); 
- Comunicarea 
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- Voluntariatul (recrutarea dintre părinţi a unor grupuri de susţinere a activităţii şcolii, a profesorilor, a 
elevilor, a altor părinţi); 

- Luarea deciziilor (includerea, cooptarea părinţilor în procesul de decizie la nivel de şcoală); 
- Învăţarea acasă (transmiterea de informaţii către părinţi despre cum pot fi de folos elevilor în 

efectuarea sarcinilor şcolare); 
- Colaborarea cu comunitatea locală 

(informarea elevilor şi a familiilor acestora 
cu privire la resursele comunităţii, la 
activităţile acesteia şi la legătura care 
există între acestea şi activităţile de 
învăţare). 

Am căutat să implic astfel, în 
organizarea activităților extrașcolare, 
alături de elevi și pe părinții acestora. 
Fiind în mare parte copii din mediul rural, 
au fost foarte încântați să punem în scenă 
o șezătoare, punînd în valoare tradițiile
populare, portul popular din zona 
Ardealului.  

Tot scenariul a fost realizat de copii 
ajutați de bunici și părinți. Am început cu etapa de documentare, copiii au cules informații de la bunici, au 
adunat replici și elemente specifice zonei, elemente de decor tradițional, ștergare, coșare, costume 
populare, opinci, etc. Toți s-au simțit mândri că sunt români, copiii - mici actori iar părinții și bunicii au 
retrăit prin aceștia emoții neuitate din trecut. Și eu, trebuie să recunosc, am învățat de la ei... am învățat cu 
toți să prețuim tradițiile și obiceiurile. 

Şcoala trebuie să găsească formele optime prin care cei implicaţi în acest proces de educare să poată 
să gestioneze resursele umane, să aibă 
cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să 
se poată adapta rapid la managementul 
schimbărilor din societatea actuală. 
Totuşi, rolul important, cel puţin acum, 
îi revine şcolii, cadrelor didactice, 
profesorului diriginte care, prin 
activităţile elaborate, pot dezvolta la 
elevi norme şi conduite socio-morale, 
pot dezvolta abilităţi şi conduite morale 
şi civice, în contextul european actual. În 
acest sens, şcoala poate participa şi 
interacţiona cu familiile elevilor, poate 

iniţia activităţi utile în şcoală sau în afara acesteia, şcoala sprijină actorii implicaţi pentru a se cunoaşte pe 
sine şi pentru a înţelege normele moral-civice, poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi performanţele elevilor, 
poate forma abilităţi de gândire independentă şi critică, etc. O relaţie eficientă cadru didactic – părinte 
presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, 
cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit. 
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SERBĂRILE- BUCURIA ŞI DISTRACŢIA COPIILOR 

Prof. Capotescu Monica, Grădiniţa P. P. Făget 
Prof. Oprițescu Cristina, Grădinița P. P. Făget 

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. 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, în scopul de a eficientiza învăţarea. 

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 
dmenii 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. 

Educatoarea are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de 
desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul. Este de preferat ca rolurile din program să 
fie în versuri, pentru a uşura memorarea lor şi pentru a putea să se transpună şi mai uşor copilul în rolul 
interpretat. Repartizarea rolurilor să fie în funcţie de posibilităţile copilului, dar şi de preferinţele acestuia. 
Se impune ca educatoarea să acorde atenţie copiilor cu inclinaţii artistice creând pentru aceştia un climat 
propice dezvoltării, prin strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe acei copii care întâmpină greutăţi în 
însuşirea diverselor forme de artă. 

În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, selectându-se 
textul după un criteriu tematic( 1 Decembrie, Crăciun, 8Martie, 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. 

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 exeutate individual, cu 
numere executate în grup sau de întreaga grupă). 

Participarea educatoarei în realizarea programului serbării este determinată, în primul rând, de nivelul 
de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel cu cât copiii sunt mai mici, cu atât participarea educatoarei 
la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii câştigă experienţă, vor fi 
antrenaţi mai mult în realizarea serbărilor. 

Educatoarea preia sarcinile regizorului, ale interpretului şi ale spectatorului. Astfel, regia este o 
sarcina care se mnţine la toate grupele, în schimb rolul de interpret creşte sau scade în raport invers cu cel 
de spectator. Perspectiva educativă este ca rolul de interpret al educatoarei să fie diminuat. Totuşi nu se 
poate neglija faptul că participarea directă a educatoarei la realizarea serbării este pentru copii o mare 
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bucurie şi un prilej de intensificare a entuziasmului. Din această cauză, dozarea cu grijă a participării 
directe a educatoarei nu înseamnă absenţa ei din program, ci interpretarea unui număr surpriză. 

Preocupările principale ale educatoarei în cursul unei serbări se canalizează spre animarea copiilor şi a 
spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 

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. 

,,Scoală gazdă cu cojoc şi pune lemne pe foc,  
Că iată se ivesc zorii şi vă vin colindătorii” 
,,In aşteptarea Anului Nou”, a fost o scenetă care a pus ăn valoare frumuseţea anotimpului iarna prin 

măreţia evenimentelor ce se derulează în luna decembrie: 
Copiii au interpretat cu multă plăcere roluri de: ,,iarnă”,,an nou”,,an vechi”,,steluţe”,,fulgi de 

zăpadă”,,oameni de zăpadă”,,îngeraşi”,fiind costumaţi adecvat. Şi de data aceasta , părinţii au fost prinşi 
în vraja atmosferei de sărbătoare şi în finalul serbării au colindat împreună cu educatoarele şi cu copiii o 
colondă tradiţională. 

Serbarea nu poate fi lăsată în vechile-i tipare. 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. 

Dacă la serbarea de Crăciun, copiii primesc daruri, acum ei sunt cei care oferă mamelor câte un dar 
realizat de ei, pentru a înţelege că în viaţă există o lege a echilibrului, primim, dar trebuie să şi dăruim, 
atunci când vine vremea. 

Serbările de sfârşit de an şcolar, fac referire la anotimpul vara, la faptul că grupa pregătitoare 
părăseşte grădiniţa îndreptându-se spre şcoală, aceasta fiind o serbare a bilanţului. Am prezentat în faţa 
părinţilor scenetele:,,Cearta florilor”,,Zâna poveştilor”,,Zâna ciupercilor”,,Învăţătură”. 

Pentru a menţine un ritm antrenant, 
de veselie şi de bună dispozitie, 
momentele statice au alternat cu cele 
dinamice: dansuri populare, dansuri 
tematice sub îndrumarea profesorilor 
specializaţi. 

Orice activitate care este coborâtă 
din minte în sufletul copiilor, are o 
frumuseţe aparte, de aceea serbările sunt 
foarte îndrăgite de copii. 

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:  

1. Gheorghian Elena, Taiban Maria, Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa de
copii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977. 

2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Istitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Revista învăţământului
preşcolar, 1-2/ 2008. 
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Clasa a IV-a C în Şcoala Altfel 

prof. înv. primar Antonela Căprar,  
Şcoala Gimnazială “Nichita Stănescu”, Baia Mare 

Ȋn fiecare an şcolar aşteptăm cu nerăbare săptămâna Şcoala Altfel. Ȋn acest an şcolar, ne-am bucurat 
de activităţi diverse. Astfel în prima zi, luni, 15 aprilie 2019, am fost la Brutăria “Cuptorul tradiţional”, 
unde am văzut cum se face o pâine, cum arată cuptoarele unde se coace pâinea şi cozonacii. La final, toţi 
copiii au primit câte un covrig, pe care l-au mâncat cu multă poftă.  

Ȋn cadrul Proiectului Educativ “Ce beneficii avem consumând produse apicole”, am învăţat câte tipuri 
de albine sunt, cu ce se hrănesc, ce unelte are apicultorul, ce produc albinele, câteva curiozităţi şi ce 
beneficii avem dacă consumăm produsele apicole.  

La final, am realizat un aranjament floral şi toţi elevii au primit un borcănel cu miere. Marţi, 16 aprilie 
2019, am vizionat filmul documentar “România neîmblânzită”. Ne-am familiarizat cu fauna şi vegetaţia 
din România. Apoi, alături de d-na arhitect am realizat o lucrare în cadrul Atelierului de creaţie “Oraşul 
viu”. Miercuri, 17 aprilie 2019, am vizitat Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Maramureş, fabrica 4Brands 
din Baia Mare şi Tipografia Ceconii. La Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureş am învăţat cum să 
acordăm primul ajutor în caz de înec, leşin sau alte situaţii asemănătoare.  

De asemenea, ni s-a arătat ce conţine trusa medicală a asistenţilor de pe ambulanţă. La fabrica 
4Brands am văzut cum se realizează saltelele, pernele, dar şi cum se obţin pungile de plastic. La 
Tipografia Ceconii am observat care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea unei cărţi, a unei 
reviste, a unei broşuri. Joi, 18 aprilie 2019, d-nele de la Cofetăria Mai Dulce ne-au explicat cum să 
decorăm turta dulce de Paşte, în cadrul Atelierului de creaţie culinară. Apoi, cu bucurie am mers la 
Centrul de Călărie “Casa Paşcu” din Budeşti, unde am realizat o multitudine de activităţi: călărirea cailor, 
tras cu arcul, aruncarea la ţintă, tenis de masă, trambulina, tiroliana mică şi mare, hrănirea căprioarelor şi 
gustarea unei mâncări bune, ca la ţară. Vineri, 19 aprilie 2019, cu ajutorul d-nei tehnician nutriţionist am 
învăţat cum să mâncăm sănătos, iar apoi, la sala de sport Gymgees din Baia Mare, am realizat câteva 
demonstraţii de arte marţiale, dans şi fitness.  

După această săptămână frumoasă, am rămas cu amintiri plăcute, care ne vor rămâne mereu în 
memorie şi din care am învăţat lucruri noi. Iată câteva poze, din cadrul acestei săptămâni. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

CAPȘA LĂCRĂMIOARA 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR- GRUPA MICĂ 
LICEUL TEHNOLOGIC ADJUDENI, NEAMȚ 

Activitatile extracurriculare sunt alese astfel încât să vină în completarea activităților de predare-
învatare, furnizându-le copiilor experiențe din lumea reală si promovând dezvoltarea lor pe plan personal, 
emoțional și social.  

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. 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. 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 Grădina Zoologică.  

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 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 educatoarea însăşi să fie creativă, 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.  

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).  

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Implicarea copilului într-o 
activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este vârsta la care el 
începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. 

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

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 
viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preşcolarii şi şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi 
dragoste faţă de natura, 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 si 
modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. În 
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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.  

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN DEZVOLTAREA APTITUDINILOR ARTISTICE LA COPII 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR  CARABA MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALMAȘU MARE 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal 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. Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman.  

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.  

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

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

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,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 extraşcolare vin 
în sprijinul acestui demers.  

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală 
a personalităţii elevului. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează 
inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de 
observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică. Cadrelor didactice le revine sarcina de a 
stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, 
matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de 
jocuri logice, concursuri de şah etc. Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, 

681



concursuri de limbi străine, festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte 
interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi 
momente artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei, elevii se 
familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură 
între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale 
acestora.  

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de 
artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate 
de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de 
sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de muzică 
uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în 
funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care asigură 
cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi.  

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. Activităţile 
extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice : dreptate, 
toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă de 
părinţi, spirit de sacrificiu.  

Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, 
să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o atitudine 
participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie activităţile Consiliului 
Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, acţiuni de sprijin pentru 
persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului liber în grup (cluburi, 
asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de naştere, în cadrul 
cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de Ziua Mamei etc. 

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 și 
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.  

682



Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educațional 

Profesor Aneta Caraban 
Școala Gimnazială „General Nicolae Șova” Poduri 

Procesul educaţional „îmbracă” şi forme de muncă didactică complementare lecţiei obişnuite. Acestea 
sunt activităţi desfăşurate în şcoală , în afara orelor de clasă şi cele desfăşurate  în afara şcolii. Ele sunt 
activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice. Aceste tipuri de 
activități cuprind: excursii, drumeţii, vizite, programe artistice susţinute de elevi, spectacole de teatru 
urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate, întâlnire cu persoane care îşi desfăşoară activitatea în 
diferite domenii (mediu, poliţişti, veterani de război, oameni de ştiinţă).etc. 

 Activităţile sunt apreciate atât de către elevi, cât şi de factorii educaţionali pentru că: 
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor; 
- organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al şcolarilor; 
- formele de organizare au un caracter recreativ; 
- elevii îşi manifestă spiritul de iniţiativă; 
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru  activitate 

susţinută; 
- au  un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
- sunt caracterizate de optimism şi de mult umor; 
- creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
- contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor  
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeție, 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: 

a) elevii –   prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;
b) familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în organizarea activităţilor;
c) şcoala – 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 şcoală, îi 

determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de 
activitate.  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, 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 obietivul principal al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii elevilor, pot fi date educatorilor 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 însuşi să fie creativ. 

Prin activităţile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea  unor atitudini şi 
compartimente democratice la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare şi solidaritatea de grup, spiritul 
critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona  şi rezolva probleme în mod responsabil. 

Înainte de a iniţia activităţile extraşcolare, am solicitat „idei” din partea copiilor şi le-am cerut să se 
implice direct în organizarea unor activităţi care vizează dezvoltarea capacităţii lor de proiecţie – 
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planificare, de decizie şi de asumare a riscului, de colaborare şi de evaluare a rezultatelor. Am beneficiat 
și de sprijinul părinților. Unii dintre aceştia au fost prezenţi alături de copiii lor în excursii şi drumeţii. La 
serbări, spectacole şi concursuri ale elevilor, prezenţa părinţilor este susţinută. Ca urmare, creşte 
substanţial implicarea lor sistematică în viaţa şcolii, în interesul educării integrale şi integratoare a 
elevilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE -  
 ROL ÎMPORTANT ȘI ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

CARACONCEA CRISTINA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 
la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 
de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

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

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.  

Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate pentru cei mici se numără excursiile, drumețiile, 
vizionările de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, îi 
ajutăm pe copii să își 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 depindă obiceiuri pozitive, 
care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. 

Indiferent de activitățile extrașcolare alese pentru elev, cum ar fi: cele de teatru, muzică, artă, 
gimnastică, înot, arte marțiale, fiecare dintre acestea îl vor  ajuta să își facă prieteni noi, să aibă mai multă 
încredere în el și să îți dezvolte noi hobby-uri. 

În plus, oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției 
depresiei și a consumului de alcool și droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot 
ceea ce și-au propus și vor reuși să obțina note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de 
învățare, cultura generală, memoria, simțul critic, etc. 

Activitățile sportive sunt preferatele celor mai mulți părinți, pentru că acestea îi ajută pe copii să aibă 
o viață ordonată, să aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar și un stil de
viață sănătos. 

Chiar și eșecul în aceste activități îi va învăța pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi că pentru 
obținerea succesului este nevoie de mai multă muncă, perseverență, dar și de pasiune. 
Mai mult, activitățile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai usor la condiții și medii 
noi și uneori dificile și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să iși păstreze 
concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 

Cred că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. De aceea, în acest an şcolar  când sunt învăţatoare la clasa a 
II-a am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca formă, cât şi 
conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active şi stimulative 
pentru participarea 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, 
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în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie să stimuleze 
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi 
curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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Activitatile extraşcolare si rolul acestora în procesul educaţional 

Prof. înv. primar Caragaţǎ Gherghina, 
Liceul cu Program Sportiv Brǎila 

Alături de lecţie, care este forma principală de organizare a procesului de învăţământ, în practica 
muncii educative se folosesc şi alte forme de activitate, organizate de şcoala.

 Între acestea, activitatea extraşcolară ocupă un loc deosebit de important. Rolul acesteia este de a 
contribui la dezvoltarea personalităţii elevilor.    

Activităţile extrascolare reprezintă un mijloc complex şi foarte indicat pentru a lărgi şi întări 
pregatirea elevilor. Ele 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 un 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. 

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. 

In perioada 2014-2018 am participat in calitate de partener la proiectul educational „ COPIII, 
ŞCOALA ŞI BISERICA CREŞTINĂ!”, desfasurat cu Scoala Gimnaziala „E. Teodoroiu”, Gradinita nr. 
33 si alte scoli din judetul Braila. In cadrul proiectului au fost implicati si parintii elevilor. 

ACTIVITĂŢI  ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 „COPIII, ŞCOALA ŞI BISERICA CREŞTINĂ!”, PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

1. Invitarea preotului paroh si a parintilor la serbarile desfasurate cu ocazia sarbatorilor de iarna;
2. Organizarea unor întâlniri duhovniceşti cu preotul paroh în cadrul unor şedinţe cu părinţii pe teme

legate de familia creştină (măcar o dată pe an); 
3. Organizarea de pelerinaje duhovniceşti la mănăstirile ortodoxe din ţară cu copiii, părinţii acestora

şi preotul paroh;  
4. Organizarea unor activităţi practice în parohia din care face parte şcoala, în colaborare cu familiile

elevilor: acte de milostenie pentru cei săraci (la cantinele sociale de pe lângă parohii), etc. 
5. Organizarea unor expoziţii de iconografie creştină – ortodoxă în biserică şi şcoală cu ocazia

marilor sărbători: Crăciunul, Paştele. sau de sarbatoarea unor mari sfinti , invitati fiind si parintii. 
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Alte activitati  extrascolare desfasurate cu elevii si parintii, cu diverse ocazii: 

 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIEI, discuții libere, colaj desene, jocuri, program artistic –15 
mai 2018 

JOCURILE COPILĂRIEI, activități recreative, ludice dedicate Zilei Internaționale a Copiilor – 30 
mai 2018; 

EXCURSIILE-FERESTRE DESCHISE SPRE CULTURĂ, excursii și vizite tematice realizate cu 
elevii insotiti de parinti. 

In parteneriat  cu comunitatea locală si familia am desfășurat activități de 1 Decembrie, prin care am 
evidențiat patriotismul elevilor noștri care își poartă cu mândrie numele și  cinstesc an de an Ziua 
Națională a României.  

Cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare căt și a celor 
extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării viitorilor 
adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o 
legatură între latura cognitivă și cea comportamentala.Profesorii trebuie să  promoveze activităţile 
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

Bibliografie: 

 Săftoiu D., Rolul și locul activităților extrașcolare în dezvoltarea școlarului mic, Editura Irco Script, 
2011, Drobeta Turnu Severin  

Drăghinescu, D., Socializare și cooperare în activitățile școlare și extrașcolare, Editura Irco Script, 
2006, Drobeta-Turnu-Severin;  

Iovan, S., Managementul activității educative extrașcolare, Editura PrintXpert, 2010,Craiova; 
Marin, I., Modalități de dezvoltare a dimensiunilor sociabilității cooperării elevilor prin activități 

școlare și extrașcolare, Editura Irco Script, 2008, Drobeta Turnu Severin 
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Rolul activităților extrașcolare in procesul educațional 

Prof. inv. primar: Caragop Chiraţa 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 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.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru didactic în parte, 
în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip de activităţi. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii
de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii
cu caracter educativ.  

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.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 -cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară;  
-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea 

în 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.  

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 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; 

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

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
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.  

Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii 
nonguvernamentale etc. Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. 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.  

Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 
personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi aptitudinilor copiilor. 

Activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece sunt 
caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 
învăţământ.  De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la strângerea 
legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, 
comunicativă. 

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.   Aceste activităţi sunt organizate de cadrele didactice şi majoritatea iau forma unei 
colaborări între grupele de copii sau chiar cu alte instituţii.  
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Metoda proiectului   
în formarea competenţelor de limbă franceză B2 

CĂRĂMIZOIU ANCA LILIANA 

Creativitatea este, fără nicio îndoială, o trăsătură a personalităţii foarte solicitată de societatea 
contemporană, în toate domeniile de activitate, pe care orice recrutor o vânează şi pe care cu toţii o 
deţinem, doar că o conştientizăm în mod diferit. Aşadar, dincolo de oferirea de competeţe lingvistice, 
dincolo de progresul pedagogic impus de programă, profesorul de limbă franceză trebuie să analizeze 
scopurile finale ale procesului de învăţare, competenţele generale vizate pe care elevul trebuie să şi le 
însuşească până la sfârşitul liceului, să reflecteze asupra metodelor şi tehnicilor moderne de predare, să 
opteze pentru cele mai complexe, realiste, accesibile activităţi, creând sentimente pozitive şi condiţii 
optime pentru învăţarea limbii franceze. 

Utilizarea metodelor moderne şi a tehnologiei în motivarea elevilor să-şi însuşească noţiuni şi 
concepte noi, să-şi formeze competenţe de comunicare într-o limbă străină, în cazul nostru limba 
franceză, este imperios necesară în prezentul context şcolar dar şi cel social.Profesorul de limbă franceză 
trebuie sa iniţieze acest lung şi dificil proces de schimbare a mentalităţii elevilor conform căreia limba 
franceză este dificilă, rigidă şi monotonă, proces de modificare a modului de predare, de înlocuire a 
manualului neadaptat la cerinţele societăţii cu lucrul en-ligne, cu activităţi multimedia, cu fişe de 
observaţie şi fişe de lucru, cu prezentări PowerPoint şi cu crearea de situaţii reale de învăţare a limbii 
franceze în situaţii autonome, prin sarcini de lucru individuale - îndelung pregătite în clasă. 

Utilizarea calculatorului suscită o plăcere vizibilă la cel care învaţă în timp ce procesul de asimilare 
este perceput ca fiind simultan important şi distractiv, conştientizarea efortului fiind aproape absentă.Din 
acest punct s-a născut un nou concept al educaţiei edu-stracţie (educaţie şi divertisment) sau 
l’edutainment (éducation et divertissement), care reuneşte mai multe generaţii, adolescenţii fiind după 
părerea mea un teren deosebit de fertil în ceea ce priveşte integrarea acestui concept în sistemul actual de 
învăţământ.Integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC / TICE) în practica orei de limba 
franceză implică posibilitatea de învăţare extra-muros  sau metode de utilizare autonomă a celui care 
învaţă şi care doreşte dezvoltarea competenţei de receptare orală sau scrisă sau de înţelegere a unui suport 
autentic. 

Un exemplu de utilizare a metodelor moderne şi a tehnologiei în evaluare îl reprezintă proiectul 
elevilor mei de clasa a XII-a, în cadrul orei de limbă franceză, după ce aceştia au studiat Lecture de 
l’image şi au înţeles multitudinea căilor pe care noi le deţinem în exprimarea sentimentelor şi ideilor 
noastre dar şi abundenţa culorilor în comunicarea noastră cotidiană.Proiectele elevilor mei sunt rezultatul 
unor ateliere de lucru avînd ca tematică intrarea culorilor în limbajul cotidian, devenind treptat clişee, eu 
având rolul de îndrumător atât în ceea ce priveşte sursele de informare mai sus menţionate cât şi 
informaţia în sine, rezultatul fiind prezentări Power Point care conţin simbolistica culorii X, conotaţiile 
acesteia, expresii care conţin respectiva formă sau culoare şi expresii celebre cu acestea.Elevii au trebuit 
ca în urma unui brain-storming să-şi stabilească planul de acţiune, să puncteze toate cerinţele şi să 
focalizeze informaţia considerată ca fiind importantă, ignorând în acelaşi timp datele suplimentare găsite 
pe site-urile accesate:  

www.legrenierdebibiane.com,www.pourpre.comwww.Codecouleur..com,www.magieetfantasy.com,b
esancon.fr/figures/imagephp,yoyonomon.free.fr. S-a dorit ca rezultatele să fie simple, concise, să 
emfatizeze tema, ca mesajul să fie cu succes transmis şi ca la sfârşitul prezentărilor să se obţină un feed-
back pozitiv. Mai mult, a fost dovedit faptul că, pe lângă produsul concret al eforturilor elevilor- 
prezentările Power Point- satisfacţia că ceilalţi  le pot utiliza ca model pentru sarcini viitoare este infinit 
mai mare decât notarea în sine. Deci, scopul meu ,şi anume motivarea elevilor, a fost astfel atins.  
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Concluzii : Metodele TICE nu fac însă să dispară cu ajutorul unei baghete magice problema atingerii 
nivelului optim de competenţe B2 la limba franceză.  

Profesorul de limba franceză trebuie să fie permanent sfătuitor, ghid, tutore, să-şi structureze ora în 
universul TICE, dacă este posibil, să focalizeze competenţa comunicaţională, să ignore greşelile 
gramaticale minore, să acorde suficient timp pentru familiarizarea elevilor cu caracteristicile specifice 
limbii franceze, profitând de faptul că elevii sunt deja familiarizaţi cu utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor, să conştientizeze că utilizarea calculatorului, a videoproiectorului sau a altor instrumente 
moderne implică şi o desfăşurare atipică a orei, elevii trebuind să comunice între ei, să-şi stabilească 
echipe, să negocieze, să discute în contradictoriu, să-şi susţină punctul de vedere, ceea ce este total opus 
orei clasice de limbă franceză- unde profesorul explică, elevii notează şi pun întrebări la sfârşitul orei , 
pentru un feed-back corespunzător al predării.  

Bibliografie: 
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Français dans le Monde-Recherches et Applications, nº spécial janvier 2002, Clé International, (2002) 
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Importanţa serbărilor şcolare 

Prof. înv. primar Caranda Gheorghiţa  
Şc. Gimn. ,,Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile.  Sunt 
anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora.Printre acestea numărându-se: desfășurarea 
acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se mai pot 
concentra la ore.  

Activitățile extrașcolare au forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și petrecerea în 
mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități ce cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot 
dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în 
societate. Scopul  acestor activităţi este formarea  personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.  

Serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, 
pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi 
creativitatea fiecăruia. Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise 
la şcoală şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă.  

Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, şcolarul îşi perfecţionează deprinderile 
artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 
contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. În proiectarea scenariului unei 
serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a 
copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, înca două coordonate majore: 
mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o 
anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

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

Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cat si pentru părinţi, 
întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete,dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare.  

În masura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice 
originale, adaptate evenimentelor şi condiţiilor locale. Indiferent cât de mult a repetat copilul rolul său, 
cât de bine dezvoltat este din punct de vedere intelectual, reuşita apariţiei sale pe scenă depinde de 
capacitatea de a întelege şi de a exprima ceea ce simte.  
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Dacă adultul nu intuieşte starea copilului şi nu îl ajută să găsească modalităti de a se linişti sau de a 
controla ceea ce simte, copilul va fi copleşit de încărcătura afectivă a momentului. O serbare presupune 
foarte mulţi stimuli în special de natura senzorială (sonor, vizual, tactil, de mişcare) care pot crea pâna la 
un punct senzaţia de haos exterior şi o mare bulversare în interior, făcând copilul să nu mai poată tolera. 

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

Prof. Carmen Bortiş 
Şcoala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa 

Platon spunea că: ,,Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul”. 
Cu siguranță, educația este un proces complex care începe în familie, continuă în școală și se 

desăvârșește pe parcursul întregii noastre vieți. 
Când vorbim despre educație în școală trebuie să avem în vedere întreg procesul instructiv-educativ 

care presupune îmbinarea activităților școlare cu activități extracurriculare ce au numeroase valențe 
formative, permițând manifestarea creativității întregului grup de elevi, a relațiilor creative și, totodată, 
permițând educatorului să-și afirme propria creativitate stimulând spiritul inovator al elevilor. 

Chiar dacă procesul instructiv-educativ desfășurat la clasă are un rol extrem de important, nu trebuie 
subestimat rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevilor și în pregătirea acestora 
pentru o societate puțin predictibilă  chiar și pentru viitorul apropiat. 

În contextul în care tehnologia informației și biotehnologia pun omenirea în fața unei provocări fără 
precedent, este firesc să ne punem întrebarea cum îi pregătim pe copiii de azi pentru a deveni adulții de 
mâine, capabili să facă față tuturor provocărilor cu care se vor confrunta. 

Evident, activitățile extracurriculare sunt o opțiune având în vedere că acestea au ca scop dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale. 

Implicarea elevilor în acest tip de activități contribuie la dezvoltarea capacității lor de liberă 
exprimare, îi ajută să-și dezvolte capacitatea  de socializare și comunicare prin intermediul jocurilor sau 
diferitelor strategii de cooperare, le dezvoltă încrederea în sine și puterea de a exprima și susține opinii 
proprii. 

Se poate constata cum, pe parcursul derulării activităților, elevii reacționează la sarcinile care le revin 
fiind mult mai conștienți de responsabilitățile pe care și le asumă.  Acest tip de activități ajută la 
valorificarea inteligențelor multiple ale elevilor și stimulează potențialul creativ și originalitatea acestora. 
Totodată, profesorul are posibilitatea să-și cunoască elevii mai bine, să-i îndrume și să potențeze 
dezvoltarea acestora având ca scop principal pregătirea acestora pentru viața reală. 

Alegerea corectă a tipurilor de activități extracurriculare poate avea ca efect și creșterea interesului 
elevilor pentru școală și pentru oferta educațională în general. Implicarea elevilor și chiar a familiilor în 
stabilirea activităților și chiar în derularea lor, poate aduce schimbări majore în atitudinea față de școală a 
acestora și oferă un suport motivațional solid. 

Prin natura lor diferită, aceste activități pun elevii în contact cu tot ceea ce societatea le oferă în mod 
natural. Participarea lor la excursii și tabere școlare, la serbări școlare, vizitele la muzee, participarea la 
spectacole, implicarea în activități în parteneriat și la concursuri școlare, sunt câteva din activitățile 
extracurriculare în care îi putem implica pe elevi. 

Excursiile și taberele școlare oferă posibilitatea unei bune interacțiuni, se oferă elevilor un orizont larg 
de posibilități de a valorifica cunoștințele dobândite și de a acumula altele noi, favorizând 
interdisciplinaritatea  spre care tindem și pe care, în acest context, o putem realiza mai ușor.  

Vizitele la muzee, case memoriale, expoziții, oferă elevilor prilejul de a intra în contact direct cu 
locuri, obiecte, opere de artă studiate  la școală, dezvoltă spiritul de observație al acestora, întregesc și 
desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Spectacolele și serbările școlare pun elevii în contact cu lumea artei, învață să colaboreze, să 
coopereze, să respecte reguli și să-și asume responsabilități și sarcini precise. Toate acestea îi ajută în 
ultimă instanță pe elevi să se autodescopere, să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul de care dispune. 

Într-o societate hipertehnologizată, în care copilul este prins în capcana comunicării prin intermediul  
spațiilor de socializare online, acest tip de activități are un rol extrem de important în dezvoltarea unui 
comportament social pozitiv și în dezvoltarea emoțională, afectivă a copiilor.  
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Educația pentru valori în activitățile școlare si extrașcolare 

Prof. înv. primar, CARMEN MARIA HEMEN         
Liceul Tehnologic Todireni, jud. Botoșani 

  Educația reprezintă procesul de selecție a valorilor științifice tehnologice, culturale și de 
transmitere sub formă de cunoștințe teoretice și practice către noua generație, vizând formarea și 
dezvoltarea personalității tinerilor, profesionalizării acestora și integrării lor în societate.  

Procesul educațional realizează implicit o educație pentru valoare, elaborând obiective educaționale, 
selectând și  organizând conținuturile învățământului, operând cu tehnici, metode și procedee de 
predare-învățare- evaluare, ținând seama de dezvoltarea societății și acunoașterii la un moment dat, de 
particularitățile individului sau a grupului educabililor. 

Evoluția societății reevaluează problema valorilor, din ce în ce mai greu elevii pot diferenția 
valoarea de non-valoare.  Cu atât mai mult se pune problema reactualizării valorilor din punct de vedere 
istoric.  

Finalitățile sistemelor educaționale vizează formarea unei personalități dezvoltate armonios. 
Necesitatea dezvoltării multilaterale a personalității umane prin educație a condus astfel la structurarea 
multidimensională a activităților instructiv-formative. 

Caracterul polivalent si multidimensional al activităților de instruire si formare, caracter determinat 
de necesitatea dezvoltării multilaterale a personalității subiectului uman, se obiectivează la nivelul 
fenomenului educațional contemporan în diversificarea finalitatilor educației și a modalităților sale 
concrete de realizare.  

Principalele dimensiuni ale educației, dimensiuni derivate din particularitățile și  specificul 
diverselor scopuri si obiective urmărite, sunt educația morala, educatia estetică, educația religioasă, 
educația intelectuala și educația interculturală. 

Necesitatea educației pentru valoare din diferite arii curriculare implică creșterea caracterului 
explicit dintre valoare și nonvaloare, accentuarea procesului de valorizare, de apreciere a valorilor 
autentice, datorită implicării tuturor proceselor psihice: cognitive, afective, relaționale, de elborarea 
criteriilor de selecție a valorilor autentice  prin dezvoltarea gândirii critice, a sensibilității la valoare, a 
caopacităților creative și atitudinilor creative, atât la formatori cât și la subiecții educaționali1. 

Având ca obiectiv formarea unor criterii de selecție a valorilor autentice la elevi , a capacitățiilor și a 
atitudinilor corecte în fața valorii sau a nonvalorii , dorind ca elevii să perceapă corect, într-o lume care 
promovează nonvaloarea, criteriile de evaluare corecte morale, estetice, religioase, intelectuale și 
interculturale, îmi propun ca această  lucrare de cercetare să fie un posibil suport, o posibilă cale de 
urmat în procesul de învățare a educației axiologice, pentru valori, prin valori. 

Cunoașterea finalitățile educației și scopurile sale, studierea programei școlare,  considerând că un 
sistem de valori autentic, se construiește prin modelarea întregii personalități a școlarului, dezvoltând 
structuri cognitive, afectiv-motivaționale, componente volitiv-decizionale, studiind literatura de 
specialitate se constată necesitatea sporirii caracterului practic-aplicativ al selecției, dar și al organizării 
conținuturilor educaționale multi, pluri, inter și transdisciplinar – integrat. 

Conștientizând povara grea, dar frumoasă, pe care, ca dascăli o avem pe umeri, aceea de a construi o 
scară a valorii într-o societate care promovează non-valoarea, dorind ca elevii să-și însușească sistemul 
valoric potrivit, în așa fel încât adaptarea socio-profesională să se realizeze cu maxim de eficiență, 
realizând adevărul maximei:  

1 Tiron-Dumitru, Elena – ” Dimensiunile Educației Contemporane” Editura Institutul European,2005,pg.28 
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”Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot ce voim; dar o dată ce am 
scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge” (Lubbock), este necesar a aborda cu cea mai mare 
răspundere activitățile școlare dar și pe cele extrașcolare din ”Săptămâna Altfel” din dorința de a 
consolida temelia , baza formării intelectuale , civice , morale a copiilor  în anii școlii primare. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACCURICULARE  
IN GRĂDINIȚA DE COPII 

Intocmit, Prof. inv. prescolar CARPEN ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALA MĂNECIU PĂMÂNTENI 

JUD. PRAHOVA 

Educația extraccuriculară (realizată dincolo de procesul de invațământ) iși are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. 

Educația prin activitatile extracculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea compartamentului 
creativ in diferite domenii. 

Necesitatea copiilor de a se juca, de a fi mereu în mișcare este tocmai ceea ce ne permite să îmbinăm 
scolala cu viața. 

Am încercat ca în fiecare an școlar să aleg activități extraccuriculare cât mai variate, adaptate 
nivelului de vârsta al copiilor, anotimpului în care se desfașoară. 

Drumețiile, plimbările in natură organizate in anotimpul toamna duc la insușirea unor cunoștințe 
despre localitatea natală, schimbările din natură specifice acestui anotimp, elemente despre viața socială, 
dar si la inchegarea colectivului de copii, Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele 
in starea lor naturala.(Am mers in livadă și am observat copacii, lanurile de porumb, am cules si am 
mancat mere, ne-am jucat în covorul de frunze uscate, am cules frunze pe care le-am pus la presat si le-
am folosit la activitatile practice). 

Evenimente importante de pe parcursul anului scolar au fost marcate cu serbari. De aceea la serbari 
am cautat sa stimulez prescolarii sa transpună povestile, basmele, poeziile pe roluri sau filmele in planul 
jocului.Astfel aceste spectacole imbogatesc viata sufletesca a copiilor, umplu atmosfera gradinitei de 
bucurie și veselie, dau un colorit viu afectivitatii preșcolarilor; ele sunt un veritabil exercițiu pentru copii 
de a-și exersa vorbirea, a-și activa vocabularul, de a-l imbogații intr-un mod placut (ce usor au retinut 
semnificatia cuvintelor han, ciuboțele, ogar atunci cand am pregatit sceneta ,,Ciuboțelele ogarului,  dupa 
povestea scrisă de Călin Gruia).In aceste ocazii copiii isi perfecționeaza exprimarea care devine mai 
fluidă, mai nuanțată și fară rețineri 

Un spectacol bine facut produce buna dispoziție, îi stimulează să povestească ,să converseze, să 
comunice. La repetiții ei își exersează exprimarea clară, narativă, cu glas tare, cu intonația adecvată. Tot 
prin serbări se face si o consolidare și verificare a cunostințelor copiilor dobândite pe parcursul anului 
școlar (cunostinte despre anotimpuri, despre sarbatorile de la Craciun-nașterea Domnului Iisus Hristos, 
activitați ecologice etc.) 

La sfarsitul fiecarui an scolar am organizat excursii cu copiii insoțiți de parinți in diferite orașe 
apropiate localitații noastre: Vălenii  de Munte, Ploiești, București, Târgoviște, Brașov. 

Excursiile duc la imbogațirea cunoștintelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. ,, Obiectivele vizitate  Grădinile zoologice din  
Tărgoviște, Brașov, Bucov, București, muzeele; Natura Valea Teleajănului- Vălenii de Munte, Muzeul 
cinegetic Posada, Muzeul Poliției Tărgoviște, Muzeul Grigore Antipa București, Muzeul Satului 
București, Muzeul Ceasului Ploiesti sunt numai câteva repere care au contribuit la imbogatirea din plin a 
cunotintelor copiilor, dar pline de distractii au fost ieșirile in parcurile de distractii din orasele 
vizitate.Vizitarea unor mănăstiri din traseul nostru( Mănăstirea Zamfira. Mănăstirea Dealul, Mănăstirea 
Suzana) au dus la educatia religioasa a prescolarilor. 

Activitățile extraccuriculare bine pregatite sunt atractive la orice vârsta. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, faciliteaza acumularea de cunostințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar din partea tuturor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. inv. primar Catalina Alisa
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Polovragi 

Educaţia extracurrriculară  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. 

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 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. 

Cel mai important lucru este ca la final , atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu 
trebuie doar să ii educe pe tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze.  

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; 
Ionescu, 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. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul 

preuniversitar 

Prof .Catanescu Ioana 

Liceul Tehnologic ,,Mihai Novac,, Oravița 

“Educatia este cea mai buna asigurare pentru batranete” 

Aristotel 

Folosindu-ma de  acest citat al lui Aristotel voi prezenta  importanta activitatilor extrascolare. Acestea 
sunt foarte importante pentru dezvoltarea si stimularea personalitatii  elevilor . Studiile de specialitate 
susțin că aceste activitati ii ajută pe  elevii sa isi formeze  o atitudine pozitiva fata de  actul invatarii. 
Elevii se autodisciplineaza prin faptul ca, participand la aceste evenimente, se supun de buna voie 
regulilor si isi asuma responsabilitati; li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii 
adecvate de rezolvare a problemelor.     

 Din ceea ce am observat, in urma activitatilor extrascolare( activitati realizate in afara mediului 
scolar, unde, una sau mai multe clase, una sau mai multe  institutii de invatamant participa) stima de sine 
a elevilor este mult mai mare, iar acestia sunt patrunsi de un sentiment de implinire si fericire.   

 Activitățile extrașcolare au un  rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Aici pot fi 
incadrate:  serbari scolare, 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, activitati de binefacere 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 si un caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente
modalitati de formare a caracterului copiilor inca din clasele primare si continua pe tot parcursul scolii, 
pentru ca sunt factorii educativi cei mai accesibili sufletelor acestora. 

 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.
 cadrul didactic poate acum: sa isi cunoasca elevii, sa-i dirijeze, sa le influenteze dezvoltarea, sa

realizeze mai temeinic si mai placut obiectivul principal al scolii si pregatirea elevilor pentru viata. 

Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare inca de la vârste fragede, pentru ca ofera elevilor  
un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale etc.      Desfășurarea de 
parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, ai politiei, școala 
sunt recomandate, iar in cadrul lor să fie invitați părinții sau membrii comunitatii.  

“Educatia este cea mai puternica arma  pe care o voi folosi pentru a schimba lumea”   -   Nelson 
Mandela 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Învățătoare, CATARGIU CĂTĂLINA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ”IULIU HAȚIEGANU„CLUJ-NAPOCA 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. 

 Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Activitățile extrașcolare pot fi încadrate ca făcând parte din cadrul educație nonformale și anume 
activități desfășurate în afara școlii de către cadru didactic sau de cadre specializate în aceste domenii. 
Aceste activități au rolul de a completa activitățile de bază desfășurate în cadrul procesului instructiv –
educativ.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi 
valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educația nonformală poate fi considerată baza activităților extrașcolare. Acest tip de eucație se 
realizează în afara școlii în locuri  amenajate special cu cadre specializate. La aceste activități pot  
participa toată clasa sau pot participa grupuri mici de elevi. De obicei aceste activități extrașcolare sunt 
alese de către părinți pentru copiii lor și nu de către copii cum ar fi normal. Față de educația formală 
desfășurătă în școli, activitățile extrașcolare se desfășoară în biblioteci, centre de recreere pentru copii, 
cluburi, palate ale copiilor. Aici copiii pot să-și consolideze atât cunoștințele cât și aptitudinile dintr-un 
anumit domeniu.Colaboarea între cluburile de copii și școli au un rol important deoarece cadrul didactic 
poate afla mai multe lucruri despre aptitudinile și pasiunile anumitor elevi iar cei de la clubuirle 
specializate pot afla de la cadrul didacti c în ce domenii se remarcă unii elevi. Putem spune că activitățile 
extrașcoalre au un rol formativ deoarece contibuie mai mult la formarea elevului pentru viață decât 
activitățile desfășurate în cadrul școlii pe baza programelor școlare ,carem nu fac alceva decât să-i încarce 
cu multă terori și mai puțină practică. Un punct forte al activităților extrașcolare este acela că în cadrul 
acestor activități elevii nu sunt evaluați permanent prin teste și evaluări sumative. Dacă aceste activități 
sunt alese bine pot fi foarte benefice pentru elevi. 

Activităţiile extraşcolare 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.  

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,   
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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 
intelectual. 

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.   

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.  

Bibliografie: 

* Ionescu, 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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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Educatoare: Catrina Mirela 
Grădiniţa ,,Spiriduşii,, Bucureşti , Sector 6 

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

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de copii, a relaţiilor creative, astfel cadrul didactic putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe copii.    

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, 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. 

Aceste activități reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării personalității copiilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini, 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 copiilor un alt mod de însușire a 
unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Un procent important printre activităţile extracurriculare demarate îl acumulează activităţile ludice. 
“Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în consecinţă, poate să 
acţioneze, tocmai prin joc el ghiceşte şi anticipează conduitele superioare”.  

Activismul copiilor în timpul jocului este greu de stăpânit; profesorii recunosc că, uneori, recurg la 
diverse trucuri de disciplinare şi de orientare a imaginaţiei şi acţiunilor ludice astfel încât să valorifice şi 
potenţialul creativ şi intelectual al copiilor, dar avantajele mari sunt recunoscute, la orice nivel. 
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PROIECT EXTRACURRICULAR 
„COLINDE, COLINDE, E VREMEA COLINDELOR...!” 

- SPECTACOL DE CRĂCIUN- 
 
 
 

                                                                                                       
 

Coordonator consilier educativ, 
prof. Cazacu Ionela Ramona 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman 

COLABORATORI: 
Prof. înv. primar Galiuc Elena 
Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela Elena 
Prof. înv. primar Mac Anișoara 
Prof. înv. primar Trăistaru Diana 
Prof. Neagu Alina 
Prof. Vieru Florinel 
Prof. Sandu Ramona 

DURATA: 19 decembrie 2018 
GRUP ȚINTĂ:  -   elevii Școlii Gimnaziale „Calistrat Hogaș” Roman 

-   cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial 

Motivaţia proiectului:  
Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creștini, dar mai ales pentru copii, care 

așteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului și, nu în ultimul rând, al prezenței la 
slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la școlari a sentimentului 
de respect și mândrie față de tradițiile și obiceiurile poporului român. Proiectul le oferă părinților 
ocazia de a vedea evoluția copiilor, prin implicarea la derularea serbării . 

 OBIECTIVE: 

1. Cunoașterea unor elemente de tradiție religioasă care definesc portretul spiritual al poporului român;

2. Dezvoltarea capacităților de reglare   și gestionare a emoțiilor la școlari;
3. Stabilirea unui climat care să ofere “actorilor” din educație posibilitatea de a lucra  în echipă.

Locul desfǎşurǎrii: laboratorul de biologie al școlii 
Resurse umane:  *Cadre didactice: 8 
Resurse materiale: computer, negative colinde, poezii despre iarnă, felicitări de Crăciun, programe cu 

întreg spectacolul. 
Activități desfășurate: Cadrele didactice au organizat activități prin care au sărbătorit Crăciunul: 

prezentare spectacol de colinde, montaj artistic.  
Rezultate:  - panou demonstrativ pe holul şcolii; 

- publicarea unui articol în revista şcolii; 
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  PROGRAM 
MONTAJ: 

“ Scrisoare către Moș Crăciun ” -  clasa I A  
Prof. înv. primar Galiuc Elena 

COR: 
         “ Bună sara gazdă aleasă”  - prof. Cazacu Ionela Ramona 
         “ Iată vin colindători” 
         “ Aleluia” 

“ Din cer senin “ 
VERSURI 
          Colaj de versuri  -   clasa a IV a B 

Prof. înv. primar Atodiresei Mihaela-Elena
           CĂPRIȚA     -  clasa a II a A  

Prof. înv. primar Mac Anișoara 
           COLINDE    -  clasa a V a B 

Prof. Neagu Alina       
           SORCOVA   -  clasa a II a B  

Prof. înv. primar Trăistaru Diana 
           URSUL         -  clasa a VII a A 

Prof. Sandu Ramona 
          POWER  POINT  -  clasa a V a A 

Prof. Vieru Florinel 

Finalizarea Proiectului 

- Dulciuri pentru participanţii la proiect 
- Album cu fotografii realizate în timpul derulării proiectului 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

PROF. DOCUMENTARIST REMUS CAZACU 
COLEGIUL TEHNIC N. V. KARPEN BACAU 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Ca profesor documentarist, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual.  

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

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

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

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

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

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

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 

Bibliografie: 

Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. 

Editura Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Inst. Cazan Claudia 
Școala Gimnazială Slimnic, Tîmboești, Jud. Vrancea 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare sunt frumoase și 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. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare 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. 

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. 

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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Proiect educațional 
Școala altfel 

Prof. Cazanoi Laura 
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii, București, sector 4 

În învăţămantul preșcolar,tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala 
altfel”nu sunt o noutate,în schimb,noutatea constă în a gândi această săptămână altfel 

decat celelalte,din perspectiva intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari,a 
evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în diferite domenii și,evident,din 
perspective stării de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa 
copiilor,a apropiaţilor acestora și a partenerilor noștri din comunitate. 

ZIUA  
DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

TIPUL 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

RESPONSABIL LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

EVALUAREA 
ACTIVITĂŢII 

LUNI “În 
lumea 
minunată a 
poveştilor” 

“Ce pot 
face două 
mâini 
dibace”

Activitate 
cultural 
artistică. 

-teatru de 
masă- 

Activități 
practice și 
artistic-plastice 

Ateliere 
de lucru 

-
confecționare 
măști- 

exprimarea 
propriilor trăiri şi 
sentimente într-
un mod autentic; 

-valorizarea 
abilităților 
artistico-plastice  
și practice ale 
copiilor 

-valorizarea 
abilităților 
sociale 

Sala de grupă 

Fotografii 

Măști  

Expoziție cu 
lucrările copiilor 

MARȚI ,,Sandw
ich-uri 
haioase, 
bune şi 
gustoase”

Activitate 
gospodărească 

Să manifeste 
interes pentru un 
stil de viață 
sănătos, 
antrenându-se  în 
activităţi practic-
gospodărești 
plăcute, care să 
dezvolte simţul 
practic și 
comunicararea și 
munca în echipă; 

-Să 
cunoască 
efectele unei 
alimentații 
sănătoase asupra 
dezvoltării lor 
armonioase; 

-să exerseze 
alături de mămici 
abilităţile 
casnice, reuşind 
în final să facă 
un sandwich 

Sala de grupă 

Fotografii 
Sandwich-

uri haioase 
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MIERCURI 

“Sportivii la 
concurs”

Jocuri și 
concursuri 
sportive 

Parcursuri 
aplicative; 

Să execute 
corect 
deprinderile 
motrice învățate: 
alergare, săritură, 
aruncarea mingii. 

- să participe 
la întrecerile 
sportive; 

-să participe 
la discuţii despre 
regulile de 
comportament în 
joc 

- Educarea 
sentimentelor de 
prietenie, 
toleranţă, 
armonie şi bună 
dispoziţie în 
relaţie cu 
preşcolarii din 
grupa parteneră 

Sala de sport 

Concursuri 
sportive, 
Medalii, 
Fotografii 

JOI 

“Micul 
creștin”

Convorbire cu 
preotul 

Să cunoască 
aspecte dintr-un 
lăcaş de cult 
-Să trăiască în 
relațiile cu cei 
din jur stări 
afective pozitive; 
- Să stabilească 
prietenii și să 
realizeze 
schimburi de idei 

În sala de grupă 
Fotografii 

VINERI 

“Prietenii 
naturii” 

“Carnavalul 
Prieteniei” 

Plimbare 
pentru 
observarea 
schimbărilor 
din natură. 
Carnaval cu 
măștile 
confecționate  

- Exersarea 
comportamentelo
r ecologice 
- Să manifeste 
sentimente 
pozitive față de 
natură, față de 
mediul 
înconjurător; 
- Educarea 
sentimentelor de 
prietenie, 
armonie şi bună 
dispoziţie în 
relaţie cu 
preşcolarii din 
grupa parteneră; 
-Să dea utilitate 
practică 
produselor 
muncii lor 
(măștile 
confecționate de 
ei) 

Sala de grupă Fotografii 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
,,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI ” 

prof. Căciulan Cristina - Mariana 
Grădinița P. P. NR. 5 Lugoj, jud. Timiș 

ARGUMENTUL PROIECTULUI 

Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreste Ziua Mondială a Educatiei. Activitatea are ca scop 
familiarizarea elevilor cu semnificația zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea 
noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi. 
Evenimentul tine să ne reamintească faptul că o educatie de calitate reprezintă cheia unei reușite 
profesionale.  

SCOPUL PROIECTULUI 

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să 
insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei 
care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

- Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educatiei; 
- Să discute despre dreptul la educaţie . 
- Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;  
- Să descopere educaţia ca "meseria" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale. 

 GRUPUL ŢINTĂ: preșcolarii   
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 octombrie 

METODE DE EVALUARE: 
-Expozitie cu lucrările - semne de carte pe tema prezentată. 
-Realizarea unui film/ colaj foto cu secvente din activitatea derulată. 

MATERIALE, RESURSE: 

Resurse umane: 
-preșcolari; 
-cadre didactice. 

Resurse materiale:   
- laptop, videoproiector 
-coli de desen, creioane colorate,  
-carioca, flipchart 

POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice ; 
Publicarea proiectului pe  facebook -ul școlii 
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PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚII 

NR. 
CRT ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA 

1.  5 octombrie – Ziua Educatiei

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei 

Sala de clasă 5 Oct  

2.  ”Călătorie in lumea poveştilor ”-

 Dreptul la educaţie – discuţie liberă
despre educatie, a fi educat, autoeducatie.  

Sala de clasă 
5 Oct 

3.  Realizarea unor afişe pentru Ziua
Educaţiei Sala de clasă 

5 Oct  

4.  Cântece despre grădiniță și școală

 Lansare de  baloane inscripționate cu
mesaje precum ,,Educația cel mai scurt 
drum în viată” 

Sala de clasă 5 Oct  

714



Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 

Prof. înv. prim. Călini Dorina – Liliana 
Școala gimnazială nr. 1 Rebra, jud. Bistrița – Năsăud 

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. 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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul 
este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Principalele activitati extrascolare ce le-am 
derulat cu succces  in scoala sunt: 

Excursiile organizate in orasele si  judetele apropiate localitatii noastre  au contribuit la îmbogățirea 
cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. Am 
constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar 
au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. Vizitele la muzee, monumente 
și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea 
lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat 
procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Taberele de pictura a icoanelor pe sticla în cadrul cărora am participat, organizate la mănăstirea 
Moisei și Centrul cultural de la Gledini au fost zile binecuvântate pentru tinerii ucenici ai acestui har care 
au constituit primii pași în pictură pe sticlă, au fost mai aproape de cer, devenind mai buni pentru cei din 
jur. 

Vizionarea spectacolelor de teatru si film pentru copii, participarea la vernisaje de pictură și sculptură 
au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

În preajma sărbătorilor am organizat activități literar-artistice, targuri cu produse romanesti, sezatori, 
concerte de colinde și pricesne, cu scopul de a valorifica tradițiile, obiceiurile și specificul poporului 
nostru oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Marea sărbătoare de 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă 
tradiție, patriotism, iubire de neam și țară,am marcta în acest an prin intermediul expozitiei de icoane pe 
sticla cu titlul ,,100 de icoane pentru Centenar” Promovând valorile naționale învățăm să ne apreciem, să 
valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev 
să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea 
ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste activități. Cu ocazia 
Craciunului elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul 
familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori 
preluate din moși strămoși. 

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase, dar am participat şi la concursuri județene  de creatii plastice,unde am obținut  multe premii. 
Școala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare 
căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării viitorilor 
adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se o 
legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele mici, astfel orice tânăr poate să se 
identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței 
umane. 

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

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar când am coordonat 
clasa a II – a am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar și reușesc să ofere cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece acestea sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Bibliografie: 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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Rolul şi locul activităţilor extrașcolare în educaţia copiilor 

Prof. Călinoiu Elena- Lucia 
Liceul  Tehnologic Turburea 

Educația extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) îsi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmăreste 
identificarea si cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Incepand de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumuleaza o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natură. 

În sistemul românesc de învăţământ sunt utilizate deopotrivă sintagmele " activitate extraşcolară " şi 
"activitate extracurriculară". 

Activităţile extracurriculare au caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel 
de activităţi funcţionează, în general, cu rol de " curriculum suplimentar ". 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 avea 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. În literatura de specialitate străină nu se face o diferenţiere între cei doi 
termeni, fiind utilizată cu prioritate sintagma " extracurricular activities ". Diferiţi autori trec în revistă 
marea varietate a acestora şi evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi 
vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru la cinematograf şi teatru, vizite la instituţii 
publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viaţa, idee susținută de Maria Montessori în lucrarea sa ”Descoperirea copilului”:  “Să nu-i educăm pe 
copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor fi mari si nimic nu ne permite 
să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

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. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a acestor activități şi evidenţiază faptul că, în timp, 
tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru la 
cinematograf şi teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, 
vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi. 

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 
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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 în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate  de a se dezvolta intelectual. 

Se ştie că începand 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. . In cadrul activităţilor 
organizate în 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 iși pot forma sentimental de respect și dragoste față  de natură, față de 
om și 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 ofera destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoastere a aptitudinilor. 

Activitatea educativa școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică si stimulează implicarea tinerei 
generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților 
sociale, realizîndu-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitiva și cea comportamentală. 

In 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 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 
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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 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.
În concluzie, activităţiile extracurriculare contribuie în mod covârșitor 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. 

Bibliografie: 

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar, în
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* 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  

*Nicola, I. Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.

719



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar CĂPĂŢÎNĂ ADELA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

Educație înseamnă nu doar acumularea unui bagaj de informații și cunoștințe, ci, mai ales formarea 
personalității, dezvoltarea aptitudinilor sociale, cultivarea interesului pentru lume în ansamblul ei, 
facilitarea integrării în anumite grupuri sociale. Educația extrașcolară ajută copilul să își valorifice 
talentele și să își petreacă timpul liber într-un mod util . 

În practica şcolară întâlnim tot mai des elevi afectaţi de stres care ajung, din cauze multiple, ca prin 
comportament sau atitudine să deranjeze procesul de învăţământ sau dezvoltarea lor în parametrii 
normali, şi  care ajung nişte inadaptaţi sau dezadaptaţi.  

Un factor important pentru adaptarea şcolară îl reprezintă inteligenţa. Inteligenţa şcolară constituie 
capacitatea elevului de a-şi însuşi cunoştinţele şcolare în condiţii normale, adaptate vârstei sale 
cronologice. Acei elevi, care, în condiţii optime de educare, nu reuşesc să realizeze sarcini pe care 
majoritatea colegilor lor le rezolvă, sunt consideraţi cu o inteligenţă şcolară submedie, astfel explicându-
se conduitele lor dezadaptative. Se ştie însă că inteligenţa poate fi dezvoltată într-un mediu favorabil şi cu 
o exersare adecvată. În acest sens un rol activ îl joacă afectivitatea.

Copiii care se simt iubiţi şi admiraţi sunt mai interesaţi de studiu şi mai motivaţi, spre deosebire de cei 
care se simt respinşi sau trăiesc un conflict permanent. Climatul afectiv relaxant oferă copiilor 
certitudinea securităţii, ajutându-i să obţină rezultate şcolare bune şi să se adapteze uşor. Un astfel de 
climat securizant se poate obține cu predilecție in cadrul activităților extrașcolare, acestea oferind elevilor 
un spațiu dezinhibant, lipsit de constrângeri și în care se pot desfășura plenar. Astfel, prin obținerea unor 
performanțe în cadrul activităților extrașcolare, elevilor le este întărită stima de sine și ajung să privească 
cu mai mult interes și implicare și activitățile școlare. 

Influenţa emoţiilor asupra inteligenţei este demonstrată şi de studiile cu privire la inteligenţa 
emoţională, considerată mai importantă decât inteligenţa generală  în ceea ce priveşte adaptarea. După 
părerea lui Goleman, „şi cei mai dotaţi dintre noi pot cădea într-o mulţime de pasiuni nestăpânite şi 
impulsuri greşite; oamenii cu un QI ridicat pot fi total nepricepuţi în evaluarea propriei lor vieţi.”.  
Inteligenţa emoţională se referă al modul în care oamenii îşi folosesc emoţiile, un rezultat al amestecului 
dintre acceptarea de sine, sociabilitate şi conştiinţa propriei valori. Traiectoria unui elev depinde în mare 
măsură de capacitatea de a se automotiva, de a avea autocontrol, entuziasm şi tenacitate. Un studiu făcut 
la Harvard a arătat că, la vârsta maturităţii, cei care au avut cele mai bune rezultate la testele de la 
facultate nu au reuşit cel mai bine în viaţă, comparativ cu colegii lor cu rezultate mai proaste, dar care 
aveau capacităși de relaționare superioare. 

Educarea competenţelor specifice maturităţii sociale poate avea loc în cadrul orelor de curs, dar au un 
impact mult mai mare când se desfășoară în cadrul activităților extrașcolare. Cele mai plăcute activități 
extrașcolare sunt spoturile, excursiile , vizitele la muzee, la zoo, concursurile școlare, carnavaluri etc. Se 
pot realiza însă și activități mai puțin costisitoare, dar la fel de plăcute, folosind jocuri didactice pentru 
optimizarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, pentru dezvoltarea creativităţii, exerciţii şi activităţi de 
stimulare a comunicării în grup, exerciţii de exersare a empatiei. 

Exemple de astfel de jocuri: 
Nume-adjectiv: Participanţii stau pe scaune în cerc şi fiecare trebuie să-şi spună numele şi un adjectiv 

care îi reprezintă şi începe cu aceeaşi literă ca şi numele lor –Bogdan cel Bun. 
Variantă: Se poate solicita participanţilor să–şi spună numele şi 3 calităţi sau, ca şi la exemplul 

anterior, li se poate cere să explice pe larg alegerea. 
Reclama personală: Fiecare participant va trebui să-şi creeze în 15 minute o reclamă a propriei 

persoane şi să o prezinte grupului cât mai creativ. Activitatea se poate desfăşura şi sub formă de concurs. 
Vreme ploioasă: Se realizează 6 picături mari de ploaie (din hârtie decupată sau, dacă exerciţiul se 

desfăşoară afară, baloane umplute cu apă şi înnodate). Fiecare picătură se denumeşte după unul din 
comportamentele de risc. Un elev ţine o umbrelă, în timp ce un altul aruncă picăturile de ploaie. Se 
explică faptul că cel care ţine umbrela este pregătit sa înfrunte “furtunile” cu care oamenii se pot 
confrunta în viaţă. 
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Puncte de discuţie: Se discută ce ar putea constitui o umbrelă pentru noi (lucruri care ne ajută să 
facem faţă problemelor care pot apărea) şi cum ne pot proteja acestea: abilitatea de a lua decizii 
responsabile, de a căuta suportul celorlalţi, valorile pe care le ai etc. 

Asumarea riscului: Participanţii stau în cerc pe scaune. Facilitatorul enunţă afirmaţii de genul celor de 
mai jos prin care cere să-şi schimbe locul cei care şi-au asumat riscul: 

1. Să meargă la şcoală cu temele nefăcute.
2. Să mănânce foarte mult sau alimente nesănătoase.
3. Să comunice cu persoane necunoscute.
4. Să spună un secret unui prieten/ coleg/ adult.
5. Să fumeze.
6. Să circule seara târziu prin locuri necirculate.
Participanţii pot expune şi ei enunţuri legate de riscuri întâlnite în experienţa lor de viaţă. Pe grupuri 

mici, participanţii găsesc consecinţe posibile (şi pozitive şi negative) ale riscurilor enunţate. 
Puncte de discuţie: Se discută despre risc, ce înseamnă asumarea riscurilor, identificarea situaţiilor de 

risc, paşi de depăşire a riscurilor. Sunt diferite riscurile pentru fete şi băieţi? Care este diferenţa dintre 
persoanele care sunt în situaţii de risc care dezvoltă probleme şi care nu dezvoltă probleme?           

Avioanele: Participanţii se împart în 2 grupuri. Coordonatorul jocului explică regulile exerciţiului: 
fiecare grup reprezintă o mare companie de avioane; cele 2 companii sunt în concurenţă şi trebuie să 
construiască cel mai performant avion care se găseşte la ora actuală pe piaţă (avion confecţionat din hârtie 
care trebuie să zboare pe o distanţă de minim 7m şi care să fie colorat în minim 10 culori). Pentru a 
realiza acest avion, fiecare companie trebuie să realizeze un prototip cu care să convingă Banca 
(reprezentată de către 2 voluntari şi educator) să îi finanţeze producţia de avioane. Fiecare Companie 
primeşte de la Bancă un minim de resurse cu care, însă nu poate începe realizarea prototipului. Prima 
companie primeşte 5 coli de hârtie, iar a doua companie primeşte 1 tub de lipici şi 5 creioane colorate. 
Echipele companiilor sunt informate că au voie să negocieze atât între ele cât şi cu banca pentru obţinerea 
de noi resurse. Câştigă echipa care realizează producţia cea mai mare de avioane în 20 de minute. La final 
se vor purta discuţii în grupul mare despre: Cum au decurs negocierile?; Dacă au apărut conflicte cum au 
fost abordate? etc. 

Jocuri şi exerciţii de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii ca: desene/colaje tip mozaic sau tapet, 
construire de scenarii/povestiri pe temă dată, ilustrarea prin desen a unui obiect/personaj imaginar, 
completarea de propoziţii/povestiri/desene neterminate („Du gândul mai departe”, „Ce s-ar întâmpla dacă 
... – ex. soarele ar fi rece sau nu ar fi pe lume flori etc”) 

Exerciţii de exersare a empatiei („Ce-ai face dacă ai fi în locul ... –  mamei tale sau al preşedintelui 
etc.”,”Cum te simţi  în  pielea personajului negativ/pozitiv?”etc.)      

Omul poate deveni capabil să rezolve marile probleme care survin de-a lungul existenţei sale datorită 
înzestrării sale cu inteligenţă, precum şi datorită mecanismelor adaptative de care dispune de la naştere 
sau care şi le-a însuşit prin învăţare. Condiţia principală pentru formarea capacităţii şcolarului de  a rezista 
şi de a se integra social este aceea de a i se asigura, încă din fazele timpurii ale vieţii, un sistem 
educaţional favorabil îmbogăţirii experienţei, astfel încât, decalajul dintre asimilare şi acomodare să fie 
progresiv diminuat.  
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Ce abilități dezvoltă activitățile extrașcolare? 

Prof. Panda Mihaela, Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara 
Prof. Căpriceanu Ramona, Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara 

Atunci când trebuie să organizăm activități extrașcolare , noi , cadrele didactice,  ne gândim că acestea 
sunt la fel de importante ca lecțiile zilnice .Suntem motivați să ne implicăm  în organizarea acestor 
activități de bucuria pe care o vedem pe  chipul și în sufletele copiilor , atunci când participă la astfel de 
activități. 

Când elevii se află în afara cadrului formal al școlii, sunt mai relaxați, mai dezinvolți.În astfel de 
momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou , rețin mai ușor din experiențe practice chiar și informații sau 
noțiuni care  li s-ar fi părut dificile în alt context. 

Activitățile extrașcolare contribuie și la dezvoltarea competențelor sociale. Faptul că acestea se 
desfășoară prin colaborare și necesită comunicare , toleranță față de ceilalți, deprinderea de a-ți susține 
punctual de vedere  și  spirit de inițiativă contribuie la dobândirea unor aptitudini necesare pentru a se 
descurca în situații variate de viață. 

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]. 

Deoarece activităţilor extraşcolare nu au un conținut  rigid , obligatoriu, elevii au posibilitatea  de a 
alege în conformitate   cu interesele şi dorinţele lor, astfel acestea devin  complementare educaţiei  și 
stimulează valori și aptitudini . Elevii își pot dezvolta în timp  prin intermediul acestor activități  vocaţia, 
talentul.. 

Este important ca părinții să susțină organizarea acestor activități și să sprijine elevii să participe la 
activitățile educative. Implicarea  afectivă, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac contribuie la 
dezvoltarea aptitudinilor  copiilor . Este important ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea 
activităţilor, ci şi în alegerea  şi organizarea acestora. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii , ajută la formarea unei atitudini  corecte  faţă de scopurile urmărite, cu condiția  să fie 
organizate sistematic și alese în concordanță cu particularitățile de vârstă și interesele elevilor. 

Pe  parcursul desfășurării activităților extrașcolare , elevii se vor confrunta și cu nereușite. Astfel vor 
învăța să gestioneze eșecul , vor învăța că așa cum pot câștiga pot și pierde și vor învăța să-și aprecieze 
”puterile”. Din eșecuri vor învăța că au și puncte slabe și că dacă doresc să atigă un scop  pe care și l-au 
propus, trebuie să muncească cu perseverență. 

Copiii care sunt implicați în activități extracurriculare vor intra în contact cu persoane noi , vor trăi 
experiențe diferite, își vor face prieteni , vor socializa și vor deveni mai responsabili.Și gândirea copiilor 
este influențată de implicarea în aceste  activități , ei învățând să-și organizeze rațional și plăcut timpul și 
totodată își dezvoltă înclinațiile și aptitudinile. 

Activitățile extracurriculare concurează în ziua de azi cu calculatorul , televizorul și internetul și din 
acest motiv importanța organizării acestora crește , iar implicarea dascălilor este necesară, mai ales pentru 
a-i ajuta pe copiii să înțeleagă că activitățile sunt diverse,  pentru preferințele și interesele fiecăruia. 
Trebuie să avem grijă ca obiectivele instructiv –educative să fie prezente echilibrat , astfel încât elevii să 
se supună regulilor și să-și asume responsabilități. 

Cadrul didactic, prin intermediul acestor activități, își cunoaște elevii și preferințele acestora, învață 
cum îi poate dirija și influența pentru a atinge obiectivele curriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar Cărășel Adriana 
Școala Gimnazială Capu - Dealului, Județul Gorj 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile.   
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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se 
realizează o dezbatere amplă pe tema  bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care 
ei vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. 

Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.  Elevii 
au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. Concursul a 
fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat  anumite teme din 
care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe situații.   

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 

Bibliografie: 
Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. 

Editura Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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Specificul activităților extrașcolare 

Prof. înv. primar, Cătănoiu Alina,  
CNI Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

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 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. 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, 
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 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 in 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 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. 

Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
1. în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (în afara 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”  

3. depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală –  familie – comunitate
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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 

înafara contextului academic (Feldman şi Matjasko, 2005). Adolescenţii îşi formează identitatea 
prindezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin autoasocierea cu alţii  

Participarea la activităţi extraşcolare/extracurriculare îi ajută pe adolescenţi să seînţeleagă pe ei înşişi 
prin observarea şi interpretarea propriului comportament din timpul participării laaceste activităţi. În plus, 
cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capitalului social în rândul 
celor care iau parte la ele. 

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 

Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 
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“Rolul activităţilor extracurriculare 

în dezvoltarea personalităţii elevilor” 

CĂTUN FLORINA 

Argument 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă, în mass-media). 

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.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi 
valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   
bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   
neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare 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.  

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 
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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. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 

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.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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.  

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.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - 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 posibilităţilor   şi 
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   evenimentele   importante   din   viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 
festivă creată cu acest prilej.  

Perioada   de   pregătire   a   serbării,   dorinţa   sinceră   de   succes,   sudează   colectivul, 
impulsionează în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, 
atenţia, memoria, gustul pentru frumos.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.   

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.   
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Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 
integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale   şi 
internaţionale. 

2. Concursurile şcolare

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având 
în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi 
acasă.  

Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună sursă de 
motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală.  

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate 
într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra 
în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor 
cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească   
şi   patriotică.   Excursia   îl   reconfortează   pe   copil,   îi   prilejuieşte   însuşirea   unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor 
întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. 

Cunoştinţele   de   matematică   sunt   utilizate   pentru   calcularea   distanţelor,   duratei   de 
desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a 
vizita muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate 
pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate. În   
realizarea   unei   excursii   şcolare   e   nevoie   de   un   plan   de   lucru   cu   abordare interdisciplinară, 
de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare 
civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii  
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces 
de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public 
opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, 
înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii 
din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea 
unei evaluări temeinice. 
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4. Vizitele

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 
constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   
activitatea  unor  personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. 
Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca ş i excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei teme, în 
timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia.  

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în condiţii 
confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu fie luat prin 
surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei ( de informare, de documentare, de 
orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se includă rezultatele 
cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte vocabularul,   să 
îşi   îmbogăţească   cunoştinţele   şi   să   îşi   formeze   o   cultură   literară   şi comunicaţională de bază. 

5. Vizionările

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ 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. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

6. Alte activităţi

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese 
ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste 
activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 

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 posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de 
cadrele didactice în măsura în care : 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   
- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

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   
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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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* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
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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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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

Prof. înv. primar CÂLBU IBOLYA-ANDREA, 
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE GOLDIȘ”  ARAD 

Pe lângă activităţile  formale, procesul educaţional  presupune şi forme de activitate didactică 
complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în incinta școlii sau activităţi 
desfăşurate în afara ei, activităţi extraşcolare şi se desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice 
(învățători, profesori). 

Activităţile extraşcolare, în sine, prin structura şi conţinutul lor specific sunt complementare activităţii 
de învăţare realizată în clasă. Totuşi, activităţile extraşcolare realizate în afara programului propriu-zis au 
şi ele o deosebită influenţă formativă şi de aceea sunt incluse în activitatea cu preşcolarii/şcolarii toate 
formele de acţiuni ce le includ: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, cercuri 
de copii, concursuri între clase, parteneriate şcolare pe diferite teme etc. 

În clasa pregătitoare elevii sunt foarte receptivi la ceea ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului  în aproape orice tip de activitate este absolut indispensabilă).  Rolul 
învățătorului (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. Activităţile extraşcolare sunt apreciate atât de către 
preşcolari/şcolari, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care acestea: 

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;

• organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor;

• contribuie la optimizarea procesului de învăţământ;

• apelează la forme de organizare din cele mai ingenioase şi cu caracter pregnant recreativ;

• dau copiilor libertatea de a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;

• posibilitatea participării liber consimţită, necodiţionată, 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 personalităţii copiilor. În acelaşi timp, activităţile
extraşcolare conduc la socializarea copiilor, la determinarea lor de a interacţiona, de a se simţi bine în 
grup, determină constituirea sentimentului de apartenenţă socială (la un grup). 

Vizionările şi audiţiile 

Vizionările de filme, diafilme, diapozitive, slide-uri sunt activităţi specifice activităţilor extraşcolare 
cu un important accent recreativ. Vârsta preşcolară şi şcolară mică este vârsta la care copilul este fascinat 
de cuvinte, de poveşti, povestiri şi legende.  

Poveştile i-au fascinat întotdeauna pe copii, le-au captat atenţia, i-au determinat să aprecieze 
personajele şi lucrurile bune, pozitive. În cadrul vizionărilor, copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri 
şi aplicaţii interesante, vor cunoaşte povestea personajelor preferate, vor învăţa roluri. Prin vizionări, cei 
mici sunt determinaţi să înveţe să urmărească filme, diafilme, diapozitive, slide-uri, să asculte sau să 
audieze textele acestora, să descopere informaţii noi. Pe lângă vizionări, în cadrul activităţilor recreative 
se înscriu şi audiţiile.  
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Rolul școlii este dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. În clasa pregătitoare (și nu numai), 
pe lângă dezvoltarea intelectului, se urmăreşte şi dezvoltarea sensibilităţii   afective, a  simţului estetic 
(unul dintre cele mai importante obiective în dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului). Dintre 
toate domeniile artei, muzica este cea care ajunge cel mai rapid şi mai aproape de sufletul copilului. Se 
ştie că încă din perioada intrauterină, fătul receptează sunetele din lumea  înconjurătoare şi că 
reacţionează la muzica ascultată de mamă. Ascultând muzică copii se liniştesc, se relaxează. De aceea 
este important din punctual meu de vedere ca în pregătitoare copiii să fie obişnuiţi să asculte muzică de 
toate genurile, să-i sensibilizăm astfel încât să fie capabili să distingă genurile muzicale şi să-şi formeze 
gustului muzical pe baza audiţiei marilor creaţii ale muzicii naţionale şi universale. 

Plimbările, vizitele, excursiile  

Plimbările 

Nicolae  Iorga   spunea  „Drumeţia   te   învaţă   mai  mult   decât   zece  biblioteci   la   un   loc”. 
Plimbarea este modalitatea de a face scurte deplasări pe jos, poate fi numită drumeţie de proporţii reduse, 
prin intermediul căreia copiii depun un minim efort fizic. Pentru copii, plimbările reprezintă o formă 
atractivă de petrecere a timpului liber, ele sunt organizate, de obicei, cu scopul evident de a-i determina 
pe copii să petreacă o perioadă de timp în aer liber. În plus, dau copiilor posibilitatea de a cunoaşte 
nemijlocit viaţa şi lumea din jur. 

În cadrul plimbărilor copiii au posibilitatea: 

▫ să se familiarizeze cu împrejurimile grădiniţei/şcolii, ale cartierului şi zonei unde se situează
instituţia; 

▫ să observe natura şi schimbările ei în diferite anotimpuri;

▫ să cunoască anumite obiective, pe viu, despre care s-a discutat în sala de grupă/clasă;

▫ să   se   comporte   adecvat   pe   stradă:   civilizat,   cu   respectarea   regulilor   de circulaţie, de
igienă personală; 

▫ să respecte întocmai regulile şi instrucţiunile date de cadrul didactic însoţitor.

Temele plimbărilor care pot fi planificate şi desfăşurate cu preşcolarii/şcolarii mici sunt cele de genul: 
„Toamna în cartier”; „Primăvara în parc şi în grădini”; „Iarna în oraşul meu”, „Să ne cunoaştem cartierul” 
etc. 

Obiectivele şi conţinutul plimbărilor de cele mai multe ori sunt strâns legate de cele ale activităţilor de 
MEM  prevăzute de programă, încercând astfel să se realizeze o relaţie între cunoştinţele teoretice şi 
realitatea obiectivă. În cadrul plimbărilor atenţia copiilor este concentrată asupra realităţii în mod direct, 
observând: o insectă ce caută hrana, primele rândunele, primele flori primăvară, stoluri de păsărele 
îndreptându-se spre ţările calde toamna sau munca unui grădinar, munca  pe un  şantier de  construcţie,  
zborul unui  avion, circulaţia  autovehiculelor şi pietonilor la o intersecţie etc. 

Procesul poate fi inversat, astfel încât cunoştinţele dobândite de copii cu prilejul plimbărilor să fie 
valorificate cu succes în cadrul activităţilor MEM şi DP sau în cadrul altor domenii, care să cuprindă spre 
exemplu următoarea tematică: lectură după  imagini „Primăvara în parc”, convorbire „Munci specifice 
primăverii”,  joc didactic: „Ce nu este la fel?”, Muzică și mișcare „Mi-am  luat   unelte”, „A plecat mama 
la piață”,  CLR-memorizare  „Primăvara”;  DP - „De ce să protejăm/iubim plantele, animalele, insectele?” 
etc. 

Vizitele 

Vizita este acţiunea de deplasare pentru a cunoaşte la faţa locului o situaţie anume, o problematică 
propusă, o instituţie, o întreprindere, o localitate, pentru a cerceta cu atenţie anumite aspecte ale societăţii 
şi ale naturii (de exemplu un monument istoric, exponentele ale unui muzeu, cetatea din oraş etc.). Şi 
vizita se încadrează în rândul activităţilor din afara clasei (extraşcolare), organizată de cadrul didactic 
împreună cu preşcolarii/şcolarii, în conformitate cu anumite obiective prestabilite, dar şi ad-hoc, în 
funcţie de necesităţile de moment ale demersului didactic. Acest gen de activităţi deosebit de atractive 
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pentru copii, au un pregnant caracter recreativ. Dar ca şi în cazul plimbărilor şi vizitele au un important 
rol formativ. Cadrele didactice care organizează acest gen de activităţi au foarte clar formulate intenţiile 
didactice, obiectivele instructiv-educative pe care le urmăresc cu ocazia desfăşurării vizitelor. De aceea 
vizitele sunt pregătite înainte de efectuarea lor prin diferite activităţi desfăşurate în sala de grupă/clasă, 
astfel acestea oferă cadrul prielnic să fixeze şi să consolideze anumite cunoştinţe acumulate în activităţile 
de învăţare. De exemplu, o vizită realizată de educatoare la şcoala din cartier este pregătită minuţios prin 
activităţile proiectate în săptămâna respectivă, când tema de studiat pe săptămâna aceea  este „În curând 
voi fi şcolar”. După  desfăşurarea unei  game variate  de  activităţi  cu  referire   la   viitoarea  activitate  
şcolară  a preşcolarilor, educatoarea poate planifica o vizită la şcoală. Procedeul poate fi inversat, o 
plimbare la şcoală, spontană, să determine conceperea unui şir de activităţi brodate pe această temă. 

Excursia şcolară este o formă de activitate extraşcolară, cu caracter recreativ, dar şi cu valoare 
instructive-educativă. În cadrul excursiei şcolare se pot observa în direct şi studia obiectele şi fenomenele 
în condiţii naturale. Excursia şcolară poate urmări o tematică disciplinară (geografică, istorică, literară), 
interdisciplinară sau integrată.  

Eficienţa şi reuşita unei excursii depinde de documentarea prealabilă efectuării ei, de modul în care 
cadrele didactice o pregătesc, iar efectul instructiv - educativ al excursiei şcolare depinde în mare măsură 
de valorificarea materialului colectat, a documentării în general. Excursiile  reprezintă  un   bun  prilej   de  
cunoaştere   a   frumuseţilor   fizice,  geografice   ale localităţii natale, ale judeţului şi a altor obiective 
interesante din ţară de către preşcolari/şcolari. Se poate spune că prin excursie se realizează sarcini 
integrate: acumulare de cunoştinţe referitoare la zonele   unde   se   efectuează   excursia,   despre   flora și    
fauna   zonei,   despre   instituţii   şi   obiective importante,  alături   de   călirea  organismului,   întărirea 
sănătăţii,  dezvoltarea  aptitudinilor   fizice, formarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor 
motorii. Pe de altă parte prin aceste activităţi se formează şi unele trăsături de caracter: spiritul de  
iniţiativă şi răspundere, voinţa, curajul, hotărârea, perseverenţa, independenţa, stăpânirea de sine etc. 

Excursia este nu numai o ocazie de a aplica în practica vieţii de fiecare zi cunoştinţele acumulate, dar 
şi de a dezvolta unele trăsături ale personalităţii preşcolarului/şcolarului, care cu greu s-ar putea face 
numai în activitatea didactică. Excursia şcolară, ca mijloc de învăţământ nonformal, contribuie la 
educarea copiilor. Din punct de vedere al educaţiei intelectuale, contribuie la lărgirea orizontului cultural-
ştiinţific, la pregătirea pentru înţelegerea unor teme, fixarea, concretizarea şi sistematizarea cunoştinţelor, 
la formarea noţiunilor  ştiinţifice, a  deprinderilor practice,   la dezvoltarea  spiritului de observaţie, 
atenţiei, gândirii  etc. Copilul învaţă cum să lupte cu anumite impedimente şi greutăţi, cum să le învingă, 
cum poate transforma natura în folosul său. Excursia permite studiul concret al naturii şi vieţii sociale, iar 
copilul va înţelege interdependenţa fenomenelor, legătura dintre cauză şi efect. 

Prin intermediul excursiilor copilul are posibilitatea să cunoască în detaliu locul natal şi înfăptuirile 
înaintaşilor săi. Prin explicaţiile date de cadrul didactic asupra trecutului istoric al locului respectiv, prin 
vizitarea locurilor istorice şi a împrejurimilor, copilul îşi formează conştiinţa apartenenţei la naţie, învaţă 
să-şi iubească tot mai mult ţara cu trecutul şi cu prezentul ei.Totodată excursia şcolară contribuie într-o 
mare măsură şi la educarea estetică a copiilor.Aceştia  îşi desfată  privirea  şi  se   emoţionează  în  faţa  
frumuseţilor  naturii,  în  faţa  realizărilor oamenilor. Excursia contribuie la formarea unui comportament 
civilizat, la formarea dragostei de viaţă şi a echilibrului sufletesc prin practicarea în cadrul ei a tot felul de 
exerciţii fizice - înot, gimnastică, jocuri cu mingea, mersul pe jos etc. 

Ca manageri ai excursiilor, cadrele didactice cu multă răbdare, dăruire, pasiune şi entuziasm trebuie 
să-şi asume acest rol cu multă responsabilitate, organizând cu discernământ timpul liber al copiilor, 
valorificând toate  ocaziile  în beneficiul lor. Plimbările, vizitele, excursiile fac parte din cadrul   
activităţilor   recreative,   desfăşurate   cu   preşcolarii   şi   şcolarii   mici   în   afara   activităţilor 
obligatorii. Acestea vin să întregească caracterul formativ al activităţilor formale, să fixeze cunoştinţele 
din sala de grupă/clasă, însă într-o formă plăcută. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL  EDUCAŢIONAL 

Prof. Câmpan  Crina 

Activităţile  extraşcolare  au un rol important în formarea personalităţii tinerilor, fiind o modalitate de 
dinamizare a relaţiilor dintre instituţiile locale, şcoli, cadre didactice şi elevi. Implicarea elevilor în 
această manifestare culturală se concretizează într-o secţiune unde îşi pot pune în valoare latura creativă şi 
artistică.

O activitate apreciată de elevi este jocul de rol, activitate în care copiii încep să recunoască diferenţa 
dintre joc şi joacă, desfacem împreună situaţii de viaţă, ce devin situaţii scenice, apelăm la cunoştinţele, 
imaginaţia şi experienţa lor.  

Îi învăţăm să fie adevăraţi, să aibă curaj să vorbească în public, să îşi exprime părerile, să vorbească în 
fraze inteligibile, care au conţinut, să rostească pentru auzul tuturor. Îi învăţăm să se descopere, să îşi 
vadă adevăratul potenţial, sau să şi-l coordoneze în direcţia potrivită. Pare simplu, dar când trebuie să ţii 
cont de respiraţie, vorbire, atenţie, direcţionare în scenă, acţiuni, atunci devine mai dificil. 

Copiii sunt încântaţi. Întâi pentru că ies din rutina orelor de curs, apoi, pentru că îşi dau seama că au 
descoperit ceva ce le place şi mai mult decât atât deprind mesaje importante: să-ncerci necontenit să lupţi 
pentru atingerea idealurilor, ambiţia, importanţa prietenilor şi sprijinul celorlalţi.  

Textele literare preferate de copii sunt fabulele, unde personajele animaliere reprezintă tipuri de 
oameni sau unele pasaje care conţin situaţii amuzante, de exemplu reacţia chivuţelor din nuvela Două 
loturi de  Ion Luca Caragiale. E o bucurie să-i vedem cum se transformă, să le vedem emoţia, dorinţa şi 
implicarea până la cele mai mici detalii, vestimentaţie, aranjarea părului, limbaj, etc. Este un cadru 
favorabil exprimării libere, adoptă o atitudine degajată în derularea activităţilor şi participă cu interes şi 
plăcere.  

Concursul de dicţie este o altă activitate care le captează atenţia şi presupune multă veselie, deoarece 
organizaţi în echipe de x membri, primesc o listă cu exerciţii de dicţie, exemple: Gânditorul gândea 
îngândurat când un gând gândit în gând a ajuns gândire negândită de gând, când gândul gânditorului a 
gândit alt gând negândit în gând; Capra-n piatră a călcat. Piatra-n patru a crăpat, etc., iar cei care pronunţă 
corect cele mai multe exemple din lista propusă sunt desemnaţi câştigători. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor, calculator şi 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 slab 
dezvoltaţi intelectual. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 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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FFIIŞŞĂĂ  PPRROOIIEECCTTAARREE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  EEXXTTRRAAŞŞCCOOLLAARRĂĂ  

Prof. Înv. Preșcolar Cerasela Câmpanu 
Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni, jud. Bacău 

Tema/Titlul activităţii: „ABC-ul îngrijirii animalelor de companie” 
1. Coordonatorul  activităţii: Cerasela Câmpanu
2. Data şi locul desfăşurării: aprilie, curtea grădiniței
3. Durata activităţii:  2 ore
4. Grupul ţintă: preșcolarii, părinţii/bunicii acestora.
5. Parteneri implicaţi

Respectarea constienta a  valorilor  naturii si ale peisajului în care traim, se face prin instruire si 
educatie. Ea începe în mod firesc, prin puterea exemplului personal si apoi prin cea a cuvântului. Sub 
actiunea celor doua cuvinte magice: imitatia si modelul, se desfasoara relatia dintre copilul supus 
educatiei si perceptia sa despre mediul înconjurator. Activitati precum descoperirea,  îngrijirea unor 
animale, efectuate alaturi si sub îndrumarea educatoarei, a parintilor, determina încrederea în sine si o 
anumita doza de responsabilitate, îndemnand copilul: sa fie atent, sa îngrijeasca animalele, locul unde 
stau, din proprie initiativa. Prin toate activitatile programate in cadrul acestui proiect, pe care-l vom 
realiza în gradinta, vom încerca  sa convingem copiii,  de necesitatea  ocrotirii animalelor, sa putem 
spune, fara teama de a gresi, ca cetatenii de mâine, daca vor fi educati pe aceleasi coordonate, vor pretui 
si vor împiedica distrugerea lor, astfel ca generatiile viitoare sa se poata bucura si beneficia de acestea.      

    SCOPUL: 

 Dezvoltarea capacitatiide cunoastere si intelegere a me-diului inconjurator, precum si
stimularea curiozitatii pentru investigarea acesteia; 
 Cunoasterea si respectarea normelor de securitate per-sonala in preajma unui animal cu

care intra in contact; 
 Manifestarea interesului si compasiunii pentru toate animalele;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 
DOMENIUL  LIMBÃ ŞI COMUNICARE:  

 Sã  participe la activitatea de grup, inclusiv la activitãţile de joc, atât  în calitate de vorbitor
cât şi de auditor; 

 Să inteleaga si sa transmita mesaje simple; sa reactioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text,să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

DOMENIUL ŞTIINŢE 
 Să comunice impresii pe baza observărilor efectuate;
 Sa-si imbogateasca experienta senzoriala ca baza a cunostintelor matematice referitoare la

recunoasterea,denumirea obiectelor,cantitatea lor,clasificarea de grupuri/multimi pe baza unor 
insusiri specifice. 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: 
 Sa aplice norme de comportare specifice asigurarii sanatatii si protectiei omului si naturii;
 Sa aprecieze in situatii concrete unele comportamente si atitudini in raport cu norme

prestabilite si cunoscute; 
 Sa fie capabil sa realizeze lucrari practice inspirate din natura si viata cotidiana.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: 
 Sã obţinã efecte plastice, forme spontane prin intermediul picturii ,desenului ;
 Să exerseze deprinderile specifice modelajului în redarea unor teme plastice ;
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 Să intoneze cântece pentru copii,să asocieze mişcările sugerate de text cu ritmul acestora.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC: 
 Sã-şi formeze o ţinutã corporalã  corectã.(în poziţia stând,şezând,în deplasare);
 Să perceapă componentele spaţio-temporale(ritm,durată,distanţă,localizare);
 Sa fie apt sa utilizeze deprinderile insusite in diferite contexte.

7. Descrierea pe scurt a activităţii :
       Dimineața, când copiii au venit la grădiniță au găsit in sala de grupa mai multe animale:un 

hamster, un peștișor, un cățel și o țestoasă. S-au strâns în jurul lor, le-au mângâiat, le- au dat să mănânce, 
le-au privit și au adresat întrebări despre ele. Am  purtat discuții pe aceasta tema, au desenat animalul 
preferat, au citit imagini despre animalele de companie, au rezolvat puzzle, au plimbat cățelul prin curtea 
grădiniței, au realizat un poster cu animalul preferat, au vizionat un PPT. 

         Văzând interesul copiilor pentru animale și dorind să afle multe lucruri despre ele, am hotărât  
începerea  proiectului: ,,ABC –ul animalelor de companie” în următoarele două săptămâni. 

8. Rezultate aşteptate:
-participarea unui număr mare de copii şi părinţi la activitate 
-însuşirea de către participanţi a unor reguli specifice activității; 
-realizarea mai multor activităţi ; 
-realizarea unui album foto cu aspecte din activități 
-încheierea de parteneriate. 

9. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a) Secvenţială:

 probe orale: evidentierea aspectelor legate de tema, ghicitori, explozia stelara, convorbire.
 probe scrise: fise, labirint

b) Finală
 Expozitie cu lucrarile realizate 

pe parcursul proiectului; 
 CD cu poze din activitatile 

desfasurate pe parcursul derularii proiectului 
 CARNAVAL 
10. Rezultate înregistrate:

-peste 25 de participanţi  
-album foto 
-mediatizarea acţiunilor pe site-uri, revista școlară, diseminare în comisia metodică. 

11. Număr participanţi:
Copii: 22 
Adulţi: 31(părinți/bunici, cadre didactice, îngrijitoare ). 

12. Concluzii şi recomandări:
Activitatea a fost o reuşită, iar produsele realizate sunt deosebite. Toți participanții s-au implicat activ, 

au respectat sarcinile de lucru și au contribuit astfel la îndeplinirea obiectivelor propuse. 
Organizarea mai multor acţiuni de gen reprezintă o oportunitate pentru participarea unui număr mai 

mare de adulți, dar și de a putea transmite celor mici din experiența personală, de a consolida colaborarea 
între generații. 

Partenerii educaţionali (părinți, alți invitați) şi-au îndeplinit rolurile asumate, contribuind la buna 
desfăşurare a activității. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

CÂRCU DIANA, prof. înv. primar
Șc. Gimn. ”Ion Creangă”, Iași 

Educaţia extracurrriculară influențează personalitatea elevilor noştri prin identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudinile și talentele lor, prin stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii.  

De la vârste fragede, copiii acumulează competențele cheie fiind puși în contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură; educaţia curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează însă sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Nevoia acestuia de se juca, de a fi mereu în mişcare, ne 
permite să nu delimităm şcoala de viaţa de zi cu zi. Echilibrul între disciplinele școlare şi momentele 
recreative va duce la rezultate deosebite.  

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.  

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 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 civică şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe 
copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific.  

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 pentru copii sau sportive, stimulează şi orientează copiii 
spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, imprimă copilului un anumit 
comportament, declanşează anumite sentimente. 

Serbările școlare sunt un bun prilej de destindere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, ajutându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate 
de prezenţa spectatorilor.  

Concursurile pe diferite teme, parteneriatele cu alte școli sau instituții sunt, de asemenea, momente 
deosebit de atractive pentru cei mici oferind copiilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat la 
şcoală sau acasă, să deseneze și să confecţioneze modele variate. Elevii sunt atraşi de activităţile 
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 extraşcolare, mai ales cele din Săptămâna Școala Altfel, stârnesc dorința de a participa 
plenar, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă spiritul practic dau  posibilitatea 
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fiecăruia să se afirme conform competențelor sale. Săptămâna Școala Altfel îi face pe elevi să se apropie 
mai mult, să depășească barierele, să se joace și să râdă mai mult, să se simtă mai liberi, mai 
comunicativi, mai relaxați. Realizarea acestor obiective depinde de educator, de talentul său și de modul 
creator de abordare a temelor. Un program bine pus la punct, izvorât din propunerile părinților și ale 
elevilor, deși necesită eforturi suplimentare, financiare și logistice, va aduce cu sine numai beneficii. 
Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze obiectivul său principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Iar elevii săi și părinții 
acestora își vor aminti cu drag, peste ani, experiențele și emoțiile trăite alături de Domnul sau Doamna 
lor. 

Bibliografie:  

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

Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. primar: Ceangău Simona 

Educația este piatra de temelie a societății umane, piedestalul pe care se bazează atât convețuirea 
socială cât și progresul speciei umane în prezent si în viitor. Ea este grăuntele luminos ascuns în 
străfundurile întunecate ale naturii umane, element ce împreuna cu intelectul l-au ridicat pe om din 
tenebrele  sale instincte animalice până în vârful lanțului trofic. Nu putem dezlipi educația de intelect și 
invers, căci doar în globalitatea acestor elemente putem zări  viitorul luminos al speciei noastre. Așadar, 
educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

După cum știm, asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a 
lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: 
în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

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.  

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. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare 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.  

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.  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.  
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
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Copiii 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. 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. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar - 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 posibilităţilor   şi 
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 

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 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Sunt  apreciate  atât de către copii, cât şi de cadrele 
didactice în măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   
- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

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. Activitățile  extrașcolare au scopul de a dezvolta anumite aptitudini și de a-i face pe 
tineri să aibă preocupări cât mai variate, dezvoltându-le astfel intelectul... 

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; 

* 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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Activitățile extracurriculare – nevoia de cunoaştere 

Prof. Ceapraz Florin 
Şcoala Gimnazială „Mihai Tican Rumano” 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, acest 
proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune accent pe 
dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în societate şi poate fi: 
educație formală, care are loc într-un cadru instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de 
învăţământ, informal, ce cuprinde totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau 
mass-media și educația nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de 
învățământ.  
         Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație . Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextul 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. Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de 
învăţământ. Se știe că omul, cât trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu 
sunt cerințe ale educației permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel 
că omul învață să fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să 
susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. 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, concursuri sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, 
serbări, spectacole cultural-artistice, 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. Toate acestea contribuie la 
dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar şi cultural. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu elevii 
şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara spaţiului 
şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile între şcoli, invitaţia unor specialişti din diferite 
domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile extraşcolare le face cu mult mai atractive şi 
mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. 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. 

Activităţile extraşcolare au scopuri variate: leadership, interacţiune socială, autodisciplină şi creştere a 
încrederii în sine, recreere şi educaţie pentru sănătate, oferă 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. Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile, 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 aptitudinilor. Având un 
caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. Elevii sunt mai 
receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a diversității activităților, a 
cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru și anume libertatea de a alege ce, cum și 
când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
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independența gândirii. Putem  spune că este şi  o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin 
folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, 
concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de 
învăţământ. Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. 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.  

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.  

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

Prof. Ceapraz Georgiana Cerasela,  
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos, jud. Argeș 

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

Pornind de la afirmația de mai sus, am convingerea, convingere ce a fost verificată de-a lungul anilor 
petrecuți la catedră, că o activitate extrașcolară obține întotdeauna un feed-back pozitiv și complet din 
partea tuturor celor implicați, singura condiție ce trebuie respectată fiind aceea ca activitatea să fie 
realizată în deplin acord cu toate părțile implicate.  

Astfel, activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, cu 
implicarea clasei sau 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 fii excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
activități artistice și sportive, legate de protecția mediului etc. 

De asemenea, activitățile extrașcolare sunt acele ”uși” care se deschid în ambele sensuri, scopul lor, 
însă, 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 profesori este de a-i 
crea elevului spațiul, conjunctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile, 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță.  

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

În cadrul acestor activități educative, pot fi desfășurate activități precum: recitarea unor poezii, 
scenete, realizare de felicitări, desene tematice. De remarcat este faptul că, cu cât aceste activități sunt 
desfășurate de la vârste mici, cu atât copii vor putea să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane.  

Prin activități extrașcolare de acest gen, copiii pot avea unele trăiri, își pot însușii valori morale strâns 
legate de religie, dar și de un mod de viață echilibrat. Bineînțeles, pentru a fi cât mai atrăgătoare acest gen 
de activități. ele vor fi ”presărate” cu momente muzicale și cântări religioase pe care ei să le îndrăgească.  

De asemenea, nu poate fi uitată, fiind în preajma Paștelui, ”vânătoarea de ouă”, foarte îndrăgită de 
copii, aceasta vizând o bună coordonare în spațiu, spirit de competiție, fairplay etc.  

Consider că activitățile extrașcolare, alese cu atenție și potrivite vârstei elevilor cărora li se adresează, 
sunt activități ce înnobilează sufletul, dau strălucire și bucuri tuturor copiilor ce aspiră la frumos prin 
puritate reprezentativă vârstei copilăriei.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCATIV 

Prof. înv. primar: Ceauşescu Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Com. Drăguţeşti, Gorj 

Şcoala, lumea fermecată, plină de basm şi de dragoste, a fost locul unde s-au pus bazele clădirii mele 
spirituale şi fizice, atât ca om, cât şi ca dascăl. Şi acum îmi vin în minte frânturi din activităţile 
extraşcolare pe care doamna învăţătoare le realiza cu noi, cu atâta dragoste şi dăruire. Dumneaei a 
reprezentat punctul meu de reper în activitatea de dăscăliţă şi mi-a imprimat dragostea faţă de şcoală şi 
activităţile extraşcolare. 

Prin aceste activităţi, cele realizate dincolo de procesul de învăţământ, am încercat să identific şi să 
cultiv corespondenţa optimă dintre aptitudini, talente, să cultiv un stil de viaţă sănătos şi civilizat şi să 
stimulez comportamentul creativ în diferite domenii. 

Sunt de părere că fiecare copil are un talent, iar acesta trebuie descoperit şi cultivat, iar cea mai bună 
cale de a face acest lucru este prin activităţile extraşcolare. 

În opinia mea, activităţile extraşcolare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
completarea procesului de învăţământ. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţie şi dăruire, la astfel de activităţi îmbinându-se utilul cu plăcutul. Copiii aşteaptă cu 
nerabdare aceste activităţi pe care le desfăşurăm lunar sau în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”. 

Un punct forte al lor este acela că îi antrenează pe copii în activităţi variate şi bogate, cu o structură 
aparte, diferită de metoda clasică de predare-învăţare, iar elevii învaţă şi îşi formează deprinderi 
experimentând, participând direct şi activ, explorând, observând, îşi dezvoltă o gândire independentă, 
devin mai toleranţi, învaţă să gestioneze şi să rezolve probleme. 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. 
Activităţile extraşcolare de desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar şă reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual, 
Realizarea deplină a obiectivelor acestor  activităţi depinde în primul rând de măiestria şi creativitatea 
cadrului didactic şi de dragostea sa faţă de copii. 

Există o multitudine de activităţi extraşcolare care se pot realiza cu copiii: vizite la: muzee,  expoziţii,  
monumente şi locuri istorice, case memoriale; vizionarea unor piese de teatru, a unor emisiuni muzicale, 
filmelor educative, participarea la ateliere de creaţie, la dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, 
la sezători literare; plimbări  şi excursii în natură, tabere etc. 

Vă prezint, în continuare, programul activităţilor extraşcolare din săptămâna „Şcoala altfel”, pentru 
clasa a IV-a de la Şcoala Gimnazială Drăguţeşti. 
Nr.  
crt. 

Denumirea activității  Obiective urmărite Tipul activității 

1. Drumul pâinii - să afle care este „drumul pâinii ”, de la 
frământare până la podusul finit;  

-să descopere pas cu pas, într-un mod distractiv, 
procesul tehnologic de obţinere a pâinii şi a 
produselor de panificaţie;  

să deguste produse de panificaţie la producerea 
cărora au participat 

Vizită la fabrica 
de pâine S.C. 
VelPitar S.R.L 

2. Ciocolata- dulcele
copilariei 

-Să viziteze fabrica;  
-să descopere cum se face ciocolata şi ce 

ingrediente se folosesc;  
- să deguste diferite sortimente de ciocolată;  
- să participe la prepararea ciocolatei 

Vizită la fabrica 
de ciocolata de la 
Crasna- 
Chocolaterie Carels 
Co 

3. JA in a Day- Activităţile de educaţie financiară îi ajută pe Abilități de 
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Educaţie financiară elevi să înţeleagă rolul şi circulaţia banilor în 
societate; 

- să ia decizii financiare informate în viaţa de zi 
cu zi; 

- să fie mai responsabili privind alegerile care 
implică cheltuirea banilor şi să economisească 
pentru viitor 

viață. Educație 
financiară și 
orientare în carieră 

4. Minte sănătoasă
în corp sănătos! 

-să cunoască organismul uman și funcțiile sale 
vitale; 

- să-și însușească norme de comportament 
pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea 
individuală și colectivă; 

- să realizeze o piramida alimentară; 
- să pregătească un desert sănătos; 
- să cunoască notiuni legate de sănătate și boală 

în vederea dezvoltării armonioase a organismului 
prin sport 

- sa-si dezvolte dragostea faţă de activitătile cu 
caracter sportiv; 

- activitate de 
educaţie pentru 
sănătate 

- activitate 
sportivă 

- activitate 
culinară 

5. Atelier de creatie
„Ne pregătim de

Paşte” 

- să-și dezvolte imaginația creatoare prin 
intermediul obiectelor realizate; 

- sa-şi dezvolte deprinderi de lucru în echipă; 
- sa încondeieze cat mai creativ ouă de Paşte; 
- să realizeze felicitări şi, in echipă, o machetă 

cu titlul „Sărbătoarea Pascală”. 

-Activitate 
cultural-artistică 
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Activitățile extrașcolare, izvor de cultură și energie pură 

Profesor învățământ primar CEAUȘOGLU MARIANA LUMINIȚA 
Clasa a III-a D, Școala gim. nr. 49, București 

Vocația de învățător presupune aptitudini și capacități intelectuale, dar și o energie menită să producă 
transformări folositoare celor încredințați spre formare. Dascălii au fost din totdeauna veritabili misionari 
ai neamului, trimiși în toate colțurile lumii să semene lumina. Prin talentul lor atât pedagogic, cât și 
managerial, artistic, reușesc să realizeze adevărate spectacole din fiecare lecție predată. Cu atât mai mult, 
demersul didactic este mai nuanțat, mai emoționant prin desfășurarea activităților extrașcolare. 

Elevul este centrul activității didactice. Spre el se desprind din ființa învățătorului: “ raze de 
cunoștințe”, “ adieri blânde de mustrare”, “ îmbrățișări calde de reușite”, metafore ce descriu, de fapt, 
energia vie a școlii. La școlarul mic dezvoltarea este strâns legată de activitățile desfășurate în școală, dar 
și în afara ei sub forma jocului. De aceea trebuie considerate importante particularitățile de vârstă și 
individuale ale copilului în alegerea metodelor care urmează a fi folosite în procesul educativ. 

Pentru a diversifica și anima oferta de activități școlare, activitățile extrașcolare vin cu o plajă variată 
de propuneri: serbări școlare, ateliere, excursii, tabere, festivaluri- activități ce țin atât de relevanța 
educațională, cât și de preferințele elevilor.  

Toate acestea sunt momente de bucurie, de extindere a culturii generale, de închegare a grupului, de 
valorificare a cunoștințelor dobândite în urma unei activități școlare,  de manifestare inedită și 
nestingherită a valențelor native ale copiilor în fața părinților, admiratorilor emoționați, gata de a oferi 
zâmbete, flori sau lacrimi de bucurie și recunoștință. Elevii sunt expuși la activități de orientare, de într-
ajutorare, de responsabilizare ori de stăpânire de sine.  

Fie că vorbim de serbările școlare,  de festivaluri de dans, ori excursii, tabere, vizite, ateliere tematice, 
trebuie respectată programa și nivelul de vârstă al subiecților. De asemenea un participant important în 
acest demers este și părintele, opinia sa, resursele financiare dar și de timp. 

 Privindu-l pe copil ca pe un adult în miniatură, un om în continuă dezvoltare, activitatea extrașcolară 
ar trebui să trezească curiozitatea, să păstreze viu interesul spre cunoaștere, să provoace căutarea- 
descoperirea noului.  

Prin planificarea calendaristică, acest tip de activități respectă obiectul de învățământ, capitolul, tema 
ori subiectul lecției. Pentru buna desfășurare a activităților extrașcolare fiecare dintre cei trei factori 
implicați trebuie să-și cunoască “to do list-ul”: elevii, prin responsabilități asumate atât individual, cât și 
în grup, familiile, prin susținere morală, financiară, chiar organizatorică, școala, prin obținerea avizelor 
necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice. 

În realizarea unei activități extrașcolare, sunt de îndeplinit câteva etape:  
 Planificarea activității

‐ Stabilirea datei
‐ Obținerea avizelor necesare
‐ Anunțarea scopului propus
‐ Pregătirea materialelor necesare

 În preziua deplasării
‐ Anunțarea obiectivelor urmărite 
‐ Discutarea regulamentelor 
‐ Anunțarea programului zilei 

 Culegerea de informații pe tot parcursul activității ( poze, înscrisuri, discuții libere)
 Prelucrarea datelor- sistematizarea
 Feedback- plan simplu de idei, desene, montaj poze& film.

Chiar și în aceste momente recreative, de relaxare sunt strecurate obiective instructiv- educative. Însa 
bine pregătite vor fi atractive la orice vârstă. Chiar dacă unele reclamă efort suplimentar, ele facilitează 
acumularea de cunoștințe, produc bucurie, stârnesc interes, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, 
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sistematizează date, învață elevul să învețe. Atât timizii cât și cei slabi din grup sunt integrați în mod egal, 
autodisciplinându-i pe fiecare.  

Renunțarea la aceste activități, ori diminuarea lor în programul școlar al elevului, duce la sărăcirea 
vieții sufletești a copiilor, la privarea lor de sentimente și emoții de neînlocuit. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Întocmit de 
Prof. CERCEA Mirela 

Liceul de Arte “S. Toduţă” Deva 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

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. 

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 acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activitatile extraşcolare au 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.  

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. 

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. 

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. 

Astfel, 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. 

Pentru a susţine cele afirmate mai sus, adaug un exemplu concret de astfel de activitate:  
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CARTEA- PRIETENUL MEU CEL MAI BUN 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

DENUMIREA PROIECTULUI:  
Titlul: CARTEA- PRIETENUL MEU CEL MAI BUN 
Mesaj: Există un povestitor în fiecare dintre noi. 
Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: cultural-educativ. 
Tipul de proiect: la nivelul Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” Deva-cls. a VI-a A şi a VIII-a A. 
Coordonate de contact:  
Liceul de Arte “Sigismund Toduţă” Deva 
Cls. a VI-a A şi a VIII-a A 
• Echipa de proiect:

Diriginţii celor două clase, toţi elevii cls. a VI-a A şi a VIII-a A.
  CONTEXT:, Elevii celor două clase marchează sosirea Târgului judeţean anual al cărţii la Deva 

Mall, printr-o vizită şi achiziţionarea cărţilor preferate. 
 DESCRIEREA PROIECTULUI:  
Scop: Conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a 

elevilor, prin mobilizarea și implicarea acestora în activități de socializare. 
• Obiective: punerea în practică a unor cunoștințe teoretice dobândite în cadrul orelor de limba

engleză şi limba română legate de preţuirea cărţii şi dragostea lecturării acestora. 
• Grup tinta: -direct: elevii clasei a V-a A şi a VIII-a A.

           - indirect: diriginţii, profesori, părinți, societatea civilă. 
• Durata:19.04. 2019, orele 12-14.
• Descrierea activităților:

Activitatea nr. 1 – Vizitarea Târgului de carte.
Elevii celor două clase vor vizita toate standurile cu cărţi expuse de peste 30 de edituri. Elevii îşi

achiziţionează cărţile preferate. 
 EVALUARE ȘI REZULTATE: 
- Elevii vor prezenta cărţile cumpărate şi citite într-o oră de dirigenţie 
- Se vor realiza câteva fotografii, care vor fi păstrate în Caietul dirigintelui. 
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ROLUL JOCULUI IN DEZVOLTAREA COPILULUI 

Educatoare: Cercel Otilia Ana-Maria 
Grădinița cu P. P. ,,Căsuța cu Povești”, Craiova 

„Copilul – spunea marele pedagog elveţian Ed. Claparede – este o fiinţă a cărei principală trebuinţă 
este jocul … această trebuinţă spre joc este ceva esenţial naturii sale. Trebuinţa de a se juca este tocmai 
ceea ce ne va permite să împăcăm şcoala cu viaţa, să procurăm copilului acele mobiluri de acţiune care se 
consideră de negăsit în sala de grupă”. 

„Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activităţi alimentaţia 
necesară şi transformând realul în funcţie de multiple trebuinţe ale eului. Iată de ce, toate metodele active 
de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze acestora un material ajutător pentru ca, jucându-se, ei să 
reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei copilului” – 
J. Piaget. 

Jocul copiilor constituie un teren important de descifrare a capacitatilor psihologice, inclusiv a celor 
intelectuale si a trasaturilor de personalitate. Dupa modul cum se joaca, observam daca un copil este mai 
inventiv, mai activ in joc, daca poate sau nu surprinde solutii noi, ingenioase, daca dispune de claritate de 
idei, coerenta in rolul ce si l-a asumat.  

Jocul este privit drept activitatea care formeaza, modeleaza inteligenta dar, pe de alta parte, permite sa 
se constate caracteristicile ei. Activitatea ludica furnizeaza informatii privind psihodiagnoza inteligentei. 
      Jocul ofera posibilitatea cunoasterii nivelului dezvoltarii intelectuale a copiilor la un moment dat, fapt 
ce va permite aplicarea unor metode pedagogice optime fiecarui caz in parte. 

Prin activitatea de joc copiii dobandesc cunostinte, li se formeaza variate actiuni mintale care 
influenteaza dezvoltarea proceselor psihice, se face trecerea, in etape, de la actiunile practice, materiale de 
joc spre actiuni mintale, in planul reprezentarilor.  

Jocul are un rol formativ si, prin intermediul lui, copilul are posibilitatea de a reconstitui, de a 
reproduce intr-o forma intuitiv-activa o arie cuprinzatoare din realitatea obiectiva. Astfel, prin joc, copiii 
actionand cu diferite materiale, prin jocurile de creatie si de constructie, reproduc in mod activ activitatea 
oamenilor, reflectand relatiile sociale ale diferitelor profesiuni.  

Jocul favorizeaza dezvoltarea aptitudinii imaginative la copii, a capacitatii de a crea sisteme de 
imagini generalizate despre obiecte si fenomene, precum si de a efectua diverse combinari mentale cu 
imaginile respective. Prin joc, copilul dobandeste numeroase si variate cunostinte despre mediul 
inconjurator prin care i se dezvolta procesele psihice de reflectare directa si nemijlocita a realitatii: 
perceptiile, reprezentarile, memoria, imaginatia, gandirea, limbajul.  

In timpul jocului reprezentarile copilului se imbogatesc, se precizeaza si se contureaza. Trecand de la 
reprezentari la notiuni, copilului i se dezvolta memoria, gandirea activa, unde un rol important il joaca 
limbajul. Comunicand intre ei, isi fixeaza tema jocului, stabilesc subiectul, isi repartizeaza rolurile, isi 
precizeaza actiunile comune, menite sa confere jocului un caracter organizat. 

Prin joc, imaginatia copiilor sufera modificari calitative in stransa unitate cu schimbarile psiho-
fiziologice care au loc in aceasta perioada (3-6 ani). Cunostintele copilului devin mai precise, mai 
sistematice si mai generalizate, se dezvolta imaginatia reproductiva si creatoare. 
 Iata de ce parintii, educatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita jocului copilului si chiar sa-i fie 
partener de joaca. 

Pentru copii jocul include o varietate de ativitati amuzante si interesante.Aceste activiati pot fii:jocul 
creative,jocul linistit,jocul activ,dramatic si jocul de manipulare a obiectelor.Un copil se poate juca singur 
sau in grup.Copii trec prin diferite stadii pe masura dezvoltarii lor ,devenind capabili de mai multe 
interactiuni in jocul lor.Este important sa se stie faptul ca fiecare varsta reflecta in jocul unui copil stadiul 
de dezvoltare psihologica si emotionala. 

O contribuţie importantă la pregătirea copilului pentru şcoală şi-o aduc jocurile didactice pentru 
dezvoltarea limbajului. Se ştie că mediul familial exercită o influenţă cultural-educativă binefăcătoare 
asupra dezvoltării limbajului copilului şi în mod deosebit, asupra dezvoltării limbajului acestuia. Cu toate 
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acestea, realitatea confirmă că influenţele exercitate de mediul familial sub acest aspect sunt încă deosebit 
de variate. În consecinţă, fie datorită acestor influenţe, fie datorită unor întârzieri sau defecţiuni în 
vorbirea copiilor la intrarea lor în grădiniţă, diferenţele semnalate în dezvoltarea limbajului sau a 
vocabularului acestora sunt încă deosebit de sesizabile. Aceste diferenţieri accentuate se menţin până la 
intrarea copilului în şcoală, mai ales pentru cei ce nu frecventează zilnic grădiniţa.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Grigoriu Dumitru – Copilul si jocul,1975
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VOLUNTARIATUL- ACTIVITATE EXTRASCOLARA? 

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.11, 
Prof. Inv. Pr. CERNAT NICOLETA 

BUZAU, JUD. BUZAU 

In societatea modernă, deși generațiile se schimbă, din ce in ce mai mulți copii incep să adopte 
comportamente de voluntariat. Acestea apar atunci când copilul nu mai este atât de concentrat asupra 
propriei persoane, ci incepe sa conștientizeze nevoile celorlalți. Cu toate acestea, românii inca “lucrează” 
la o cultură a voluntariatului. 

Cum am putea noi, cadrele didactice, să ne convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive 
și soluții: 

1. Voluntariatul ii definește valorile morale după care se va ghida in viață.

2. Invață să aprecieze ceea ce are acasă și să se bucure de lucrurile mărunte pe care le are.

3. Iși fixează scopuri, obiective mai realiste in viață, in funcție de talentele, aptitudinile, nevoile sale.

4. Abilitățile de comunicare si relaționare socială pe care le exersează in acțiunile de voluntariat ii

vor fi de ajutor in carieră. 

5. Mulți angajatori consideră ca experiență profesională acțiunile de voluntariat trecute intr-un CV.

6. Iși poate descoperi cu acest prilej noi hobby-uri, noi orientări profesionale.

7. Capacitatea de a lua decizii, abilitățile de lider, capacitatea de analiză și sinteză dobândesc

acuratețe. 

8. Prieteniile formate se bazează cu adevarat pe sinceritate și pe cunoașterea persoanei nou intâlnite.

9. Increderea in sine va crește.

10. Voluntariatul poate fi considerat educație non-formală deoarece se insușesc deprinderi si

cunoștințe noi intr-un mod plăcut.  

Părintele este un model pentru copil. Cu cât observă și este invățat de mic să ii ajute pe alții fără a 
obține beneficii materiale, cu atât va dori și el să meargă pe calea voluntariatului. 

Impreuna, scoala si parintii trebuie să formeze copilului gustul pentru activități in care să se implice 
sufletește. Cadrele didactice pot organiza activități din care să  beneficieze și alții. Vizitele la centrele de 
copii si bătrâni, spectacole caritabile, concursuri, baluri mascate, colecte de haine, jucării, cărți il pot 
obișnui pe copil să indeplinească rolul de voluntari.  

Astfel de experiențe il formează ca om și il pregăteșc pentru o viață de adult responsabil.  

BIBLIOGRAFIE: 

www.referat.ro/referate/Avantajele voluntariatului in cariera; 
www.sunt parinte.ro/De ce este important voluntariatul pentru copilul tau. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

P. i. p., CERNEA  RELIANA 
Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, Județul Teleorman 

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

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

 O serie de astfel de activități se pot derula cu succes în săptămâna ,,Școala altfel”, prin programul ,,Să 
știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Astfel, se pot efectua vizite la muzee, la  monumente și locuri istorice, case memoriale care pot  oferi 
elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național. 

 O altă activitate interesantă și atractivă este vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii care au 
stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. 

 De asemenea, excursiile și taberele școlare contribuie și ele  la îmbogățirea cunoștințelor copiilor 
despre frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

 Un eveniment deosebit, care poate avea loc în cadrul acestui program și nu numai, este  
SĂRBĂTOAREA PASCALĂ,  un prilej de bucurie pe care orice persoană îl   trăiește intens în  toate 
etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În această perioadă, în 
cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au ca scop 
formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea elevului cu semnificațiile 
religioase ale zilelor care premerg Învierii Domnului. 

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice,încondeierea  ouălor.  

 Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala.  Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale 
trăirilor, astfel transmițând sentimentele trăite,  emoțiile și celor din jur. Important ar fi ca în cadrul 
acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe care ei să le îndrăgească. Se 
pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în anumite momente. 

 Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la 
frumos și puritate. 

Bibliografie: 

Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Chelcu Daniela 

Scoala Primara Podisu 

„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) 

Tot mai evident este faptul ca educatia extracurriculara, adica cea realizata dincolo de procesul de 
invatamant, isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor. In scoala de zi, o 
educatie eficienta depinde de gradul in care se pregateste copilul pentru participarea la dezvoltarea de 
sine. Depinde de asemenea si de masura in care reuseste sa puna bazele formarii personalitatii copiilor. 

Scoala are misiunea de a-i forma pe copii sub aspectul fizic si socio-afectiv pentru o integrare 
sociala cat mai usoara. Complexitatea procesului educational impune imbinarea activitatilor curriculare 
cu cele extracurriculare iar in acest caz partenerul educational devine o necesitate. 

In opinia mea, activitatile extracurriculare sunt deosebit de importante deoare ce contribuie la 
gandirea si completarea procesului de invatare. De asemenea prin intermediul acestor activitati se pot 
dezvolta si explora anumite inclinatii si aptitudini ale copiilor. Avand un carater atractiv, copiii 
participa intr-o atmosfera relaxanta cu insufletire si daruire la astfel de activitati, imbinandu- se utilul cu 
placutul. 

Un punct forte al activitatilor extrascolare este acela ca antreneaza copiii in activitati cat mai variate 
si bogate cu o structura aparte,diferita de metodele de predare-invatare. O activitate desfasurata intr-un 
mediu extrascolar permite de asemenea si dezvoltatea unor aptitudini speciale si facilitarea integrarii in 
mediul scolar. 

Din seria activitatilor extrascolare amintim: taberele, excursiile, atelierele creative, sezatorile, 
spectacolele in aer liber si vizitele la muzee.Copiii pot fi stimulati si isi pot imbogatii imaginatia 
creatoare si sfera cunostintelor prin vizionarea de filme educative si teatre. 

Ceea ce trebuie sa tinem cont este ca in totdeauna obectivele instructiv-educative sa primeze dar in 
acelasi timp sa reusim sa prezentam in mod echilibrat si momentele creative si de relaxare. De aceea 
este foarte important sa dam o nota relaxanta tuturor activitatilor extracurriculare. 
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RRoolluull  aaccttiivviittăățțiilloorr  eexxttrraașșccoollaarree  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  aappttiittuuddiinniilloorr  ccooppiiiilloorr  

pp..ii..pp  CChheennddee  IIuulliiaa,,    
LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„EEuuggeenn  PPoorraa””  CClluujj--NNaappooccaa  

AAccttiivviittăăţţiillee  eexxttrraaşşccoollaarree  vviinn  îînn  ccoommpplleettaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  şşii  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  ddeessccooppeerriirreeaa  şşii  
ddeezzvvoollttaarreeaa  aappttiittuuddiinniilloorr  eelleevviilloorr  îînn  ddiivveerrssee  ddoommeenniiii  aarrttiissttiiccee..  PPrroocceessuull  ddeezzvvoollttăărriiii  ttiinneerreeii  ggeenneerraaţţiiii  nnuu  
ppooaattee  ffii  rreedduuss  nnuummaaii  llaa  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivvăă  ccaarree  ssee  ddeessffăăşşooaarrăă  îînn  ccaaddrruull  lleeccţţiiiilloorr..  ÎÎnn  aacceesstt  ssccoopp  
ssee  ffoolloosseesscc  şşii  aallttee  ffoorrmmee  ddee  aaccttiivviittaattee,,  ccuumm  aarr  ffii::  cceerrccuurriillee  oorrggaanniizzaattee  llaa  ddiiffeerriittee  oobbiieeccttee,,  vviizziitteellee  şşii  
eexxccuurrssiiiillee,,  ccoonnccuurrssuurriillee  şşccoollaarree  eettcc..,,  ccaarree  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  aaddâânncciirreeaa  ccuunnooaaşştteerriiii,,  llaa  ddeessccooppeerriirreeaa,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  
şşii  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  iinntteerreesseelloorr  şşii  ppaassiiuunniilloorr,,  ssttiimmuulleeaazzăă  ccrreeaattiivviittaatteeaa,,  ooffeerrăă  ccaaddrruull  aaffiirrmmăărriiii  şşii  rreeccuunnooaaşştteerriiii  
ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr..  ÎÎnn  ppllaann  mmoorraall,,  aacceessttee  aaccttiivviittăăţţii  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  ffoorrmmaarreeaa  şşii  ddeezzvvoollttaarreeaa  aattiittuuddiinniilloorr  ddee  rreessppeecctt  
ppeennttrruu  ccuunnooaaşştteerree,,  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  ppeennttrruu  ccrreeaattoorriiii  eeii,,  llaa  eexxeerrssaarreeaa  ttrrăăssăăttuurriilloorr  ppoozziittiivvee  ddee  vvooiinnţţăă  şşii  
ccaarraacctteerr..  

  AAvvâânndd  cceell  mmaaii  llaarrgg  ccaarraacctteerr  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr,,  aaccttiivviittăăţţiillee  eexxttrraaşşccoollaarree  ppoott  îîmmbbrrăăccaa  ddiiffeerriittee  ffoorrmmee::  
eexxccuurrssiiii,,  ddrruummeeţţiiii,,  vviizziittee,,  ssppeeccttaaccoollee  ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccee,,  ttaabbeerree  şşccoollaarree,,  vviizziioonnăărrii  ddee  ffiillmmee,,  ccoommppeettiiţţiiii  
ssppoorrttiivvee,,  cceerrccuurrii  ddee  ccrreeaaţţiiee,,  cceerrccuurrii  ppee  ddiisscciipplliinnee,,  ccoonnccuurrssuurrii,,  ccaarree,,  pprriinn  ssppeecciiffiiccuull  lloorr,,  iimmpprriimmăă  ccooppiilluulluuii  
uunn  aannuummiitt  ccoommppoorrttaammeenntt,,  oo  ţţiinnuuttăă  aaddeeccvvaattăă  ssiittuuaaţţiieeii,,  ddeeccllaannşşâânndd  aannuummiittee  sseennttiimmeennttee..  PPrriinn  aaccttiivviittăăţţiillee  llaa  
ccaarree  ppaarrttiicciippăă,,  eeii  îîşşii  îînnssuuşşeesscc  ccuunnooşşttiinnţţee  îînn  ddoommeenniiuull  şşttiiiinnţţeeii,,  tteehhnniicciiii,,  lliitteerraattuurriiii  șșii  aarrtteeii..  PPaarrttiicciippâânndd  llaa  
aaccţţiiuunnii  ccuu  ccaarraacctteerr  aarrttiissttiicc,,  llaa  mmaanniiffeessttăărrii  ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccee,,  vviizziioonnâânndd  ssppeeccttaaccoollee  ddee  tteeaattrruu  şşii  ffiillmmee  llaa  
cciinneemmaattooggrraaff,,  eelleevviiii  îîşşii  ccuullttiivvăă  ddrraaggoosstteeaa  ppeennttrruu  ffrruummooss..  OOrrggaanniizzaarreeaa  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  
eexxttrraaşşccoollaarree  rreessppeeccttăă  aannuummiittee  ccoonnddiiţţiiii::  ssuunntt  ssuubboorrddoonnaattee  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccaarree  ssee  ddeessffăăşşooaarrăă  îînn  
ccllaassăă;;  ssee  eevviittăă  ssuupprraaîînnccăărrccaarreeaa  eelleevviilloorr;;  ssee  ddeessffăăşşooaarrăă  îînn  ccoolleeccttiivv,,  ffiiiinndd  ccrreeaattee  şşii  oorrggaanniizzaattee  ppee  pprriinncciippiiuull  
lliibbeerruulluuii  ccoonnssiimmţţăămmâânntt;;  llaa  aannttrreennaarreeaa  eelleevviilloorr  ttrreebbuuiiee  ssăă  ssee  ţţiinnăă  sseeaammaa  ddee  ppaarrttiiccuullaarriittăăţţiillee  ddee  vvâârrssttăă  şşii  
iinntteerreesseellee  eelleevviilloorr,,  pprreeccuumm  şşii  ddee  ppoossiibbiilliittăăţţiillee  ddee  rreeaalliizzaarree  ppee  ccaarree  llee  aauu,,  ffăărrăă  ssăă  ffiiee  rreeţţiinnuuţţii  ddee  llaa  oorree  ssaauu  
pprreeggăăttiirreeaa  lleeccţţiiiilloorr..  EExxccuurrssiiiillee  şşii  vviizziitteellee  ssuunntt  aaccţţiiuunnii  ccuu  ccaarraacctteerr  ddee  mmaassăă  oorrggaanniizzaattee  îînn  ssccooppuull  îîmmbbooggăăţţiirriiii  
eexxppeerriieennţţeeii  ddee  vviiaaţţăă  aa  eelleevviilloorr..  AAcceessttee  aaccttiivviittăăţţii  ssee  oorrggaanniizzeeaazzăă  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  ccoonnţţiinnuuttuull  lleeccţţiiiilloorr  șșii      

„„PPrriinn  ccoonnțțiinnuuttuull  lloorr  ssee  ddeeoosseebbeesscc  ddee  cceellee  ccuu  ccaarraacctteerr  ddiiddaaccttiicc..  OOrrggaanniizzaattee  llaa  nniivveelluull  ccllaasseeii  ssaauu  șșccoolliiii,,  
ccuu  ppaarrttiicciippaarree  bbeenneevvoollăă,,  eellee  uurrmmăărreesscc  llăărrggiirreeaa  oorriizzoonnttuulluuii  ddee  ccuunnooșșttiinnțțee  eettcc..””  VViizziittaarreeaa  uunnuuii  mmuuzzeeuu,,  
eexxppoozziiţţiiii,,  aa  uunnuuii  aatteelliieerr  aall  mmeeșștteerruulluuii  ppooppuullaarr  ssaauu  aarrttiisstt  ppllaassttiicc  ppooaattee  ffii  oo  ssiittuuaaţţiiee  ddee  îînnvvăăţţaarree  ccuu  ssccoopp  
ccuullttuurraall--aarrttiissttiicc,,  ddaarr  şşii  uunn  mmoommeenntt  ddee  rreeccoonncciilliieerree  oorrii  ddee  iinnttrroossppeeccţţiiee,,  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  eedduuccaaţţiiaa  aanntteerriiooaarrăă  aa  
eelleevviilloorr  ssaauu  ddee  tteemmaattiiccaa  îînn  ccaarree  ssee  îînnccaaddrreeaazzăă  eexxccuurrssiiaa..  LLeeggăăttuurraa  oorrggaanniiccăă  aa  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  
eexxccuurrssiiiillee  şşii  vviizziitteellee  aassiigguurrăă  eeffiicciieennţţaa  eedduuccaattiivvăă  aa  aacceessttoorr  aaccttiivviittăăţţii..  MMeennţţiioonnăămm  ccăă  iinnfflluueennţţaa  eedduuccaattiivvăă  aa  
eexxccuurrssiiiilloorr  şşii  vviizziitteelloorr  ddeeppiinnddee  şşii  ddee  ccaarraacctteerruull  lloorr  vvaarriiaatt..  PPrriinn  ccoonnţţiinnuuttuull  lloorr,,  eexxccuurrssiiiillee  şşii  vviizziitteellee  ssee  
ddeeoosseebbeesscc  ddee  aaccttiivviittăăţţiillee  ccuu  ccaarraacctteerr  ddiiddaaccttiicc..  OOrrggaanniizzaattee  llaa  nniivveelluull  ccllaasseeii  ssaauu  şşccoolliiii,,  ccuu  ppaarrttiicciippaarree  
bbeenneevvoollăă,,  eexxccuurrssiiiillee  şşii  vviizziitteellee  aauu  ddrreepptt  ssccoopp  llăărrggiirreeaa  oorriizzoonnttuulluuii  ccooggnniittiivv,,  ffaammiilliiaarriizzaarreeaa  eelleevviilloorr  ccuu  
ffrruummuusseeţţiillee  ţţăărriiii..  

  CCeerrccuurriillee  ddee  eelleevvii  ssuunntt  uunn  iimmppoorrttaanntt  mmiijjlloocc  ddee  llăărrggiirree  aa  oorriizzoonnttuulluuii  ccuullttuurraall  șșii  şşttiiiinnţţiiffiicc  aall  eelleevviilloorr  şşii  
ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  iinntteerreessuulluuii  lloorr  ppeennttrruu  aarrttăă..  ÎÎnn  ggeenneerraall,,  cceerrccuurriillee  ccuupprriinndd  uunn  nnuummăărr  mmiicc  ddee  eelleevvii,,  îînnssccrriieerreeaa  
ffăăccâânndduu--ssee  îînn  ffuunnccţţiiee  ddee  iinntteerreessuull  ppee  ccaarree--ll  mmaanniiffeessttăă  eelleevviiii  ppeennttrruu  oo  aannuummiittăă  ddiisscciipplliinnăă..  LLaa  aalleeggeerreeaa  
tteemmeelloorr  ccaarree  ssee  ddiissccuuttăă  llaa  cceerrccuurrii,,  ssee  vvaa  ţţiinnee  sseeaammaa  ddee  pprreeooccuuppăărriillee  eelleevviilloorr  şşii  ddee  nniivveelluull  lloorr  ddee  ccuunnooşşttiinnţţee..  
DDuurraattaa  uunneeii  şşeeddiinnţţee  aa  cceerrccuulluuii  eessttee,,  îînn  mmeeddiiee,,  ddee  9900  ddee  mmiinnuuttee..  EEvviiddeennţţaa  ffrreeccvveennţţeeii  oo  țțiinnee  ccoonndduuccăăttoorruull  
cceerrccuulluuii..    

VVaarriieettaatteeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  îînn  cceerrcc  ccoonnssttiittuuiiee  şşii  eeaa  oo  ccoonnddiiţţiiee  aa  ffrreeccvveennttăărriiii  lluuii  ccuu  ppllăăcceerree  ddee  ccăăttrree  eelleevvii..  UUnn  
rrooll  iimmppoorrttaanntt  îînn  eedduuccaaţţiiaa  eelleevviilloorr  îîll  jjooaaccăă  cceerrccuurriillee  aarrttiissttiiccee..  CCeerrccuurriillee  ccoonnttrriibbuuiiee  sseemmnniiffiiccaattiivv  llaa  
ddeessccooppeerriirreeaa  şşii  ssttiimmuullaarreeaa  ttaalleenntteelloorr  şşii  aappttiittuuddiinniilloorr  eelleevviilloorr,,  llaa  ccuullttiivvaarreeaa  iinntteerreessuulluuii  şşii  ppaassiiuunniiii  ppeennttrruu  
mmeeşştteeşşuugguurriillee  ppooppuullaarree  şşii  aarrttăă  îînn  ggeenneerraall,,  llaa  eedduuccaarreeaa  eelleevviilloorr  ppeennttrruu  ffoolloossiirreeaa  uuttiillăă  şşii  ppllăăccuuttăă  aa  ttiimmppuulluuii  
lliibbeerr,,  llaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  iimmaaggiinnaaţţiieeii  ccrreeaattooaarree  şşii  aa  sseennssiibbiilliittăăţţiiii  aarrttiissttiiccee..  ÎÎnnssccrriieerreeaa  eelleevviilloorr  îînn  cceerrcc  ttrreebbuuiiee  ssăă  
ssee  ffaaccăă  sseelleeccttiivv,,  ppee  bbaazzăă  ddee  iinntteerreessee  şşii  aappttiittuuddiinnii,,  iiaarr  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  cceerrccuulluuii  ttrreebbuuiiee  ssăă  ssee  ţţiinnăă  
sseeaammaa  ddee  pprreeooccuuppăărriillee,,  pprreeffeerriinnţţeellee,,  îînncclliinnaaţţiiiillee  şşii  ccaappaacciittăăţţiillee  rreeaallee  aallee  eelleevviilloorr..  ÎÎnnttrreeaaggaa  aaccttiivviittaattee  îînn  
ccaaddrruull  cceerrccuulluuii,,  ddee  llaa  ccoonncceeppţţiiee  llaa  rreeaalliizzaarree,,  eessttee  ooppeerraa  eelleevviilloorr..  SSccooppuull  ggeenneerraall  aall  cceerrccuulluuii  eessttee  eedduuccaaţţiiaa  
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eesstteettiiccăă  şşii  ccuullttiivvaarreeaa  ddrraaggoosstteeii  ppeennttrruu  aarrttăă..  CCeerrccuurriillee  ddee  ccrreeaaţţiiee  aauu  ccaa  ssccoopp  ddeessccooppeerriirreeaa  şşii  ccuullttiivvaarreeaa  
ttaalleennttuulluuii,,  aappttiittuuddiinniilloorr  eelleevviilloorr  îînn  ddiivveerrssee  ddoommeenniiii  aallee  aarrtteeii  ppooppuullaarree..  

  ÎÎnnttrreeaaggaa  aaccttiivviittaattee  îînn  aaffaarraa  ccllaasseeii  aarree  ccoonnţţiinnuutt  vvaarriiaatt,,  ddeetteerrmmiinnaatt  ddee  iinntteerreesseellee  ccooggnniittiivvee  aallee  eelleevviilloorr  
şşii  ddee  ddoorriinnţţeellee  lloorr..  CCeerrcceettăărriillee  rreecceennttee  ddiinn  ddoommeenniiuull  ppssiihhooppeeddaaggooggiieeii  aarraattăă  ccăă  uuttiilliizzaarreeaa  ppoovveessttiirriilloorr  ccaa  
mmeettooddee  ddee  îînnvvăățțaarree  ddeezzvvoollttăă  iimmaaggiinnaațțiiaa  ccooppiiiilloorr..  MMeettooddeellee  șșii  tteehhnniicciillee  mmooddeerrnnee,,  aaccttiivv--ppaarrttiicciippaattiivvee,,  
ccaappaabbiillee  ssăă  mmoobbiilliizzeezzee  eenneerrggiiiillee  eelleevviilloorr,,  ssăă  llee  ccaapptteezzee  aatteennțțiiaa,,  ccaarree--ii  îînnddeeaammnnăă  ssăă--șșii  ppuunnăă  îînn  jjoocc  
iimmaaggiinnaațțiiaa,,  îînnțțeelleeggeerreeaa,,  mmeemmoorriiaa,,  aabbiilliittăățțiillee  aarrttiissttiiccee  ssuunntt  eexxttrreemm  ddee  ppoottrriivviittee  îînn  eedduuccaarreeaa  ccooppiilluulluuii  ppeennttrruu  
pprroobblleemmeellee  rriiddiiccaattee  ddee  ssoocciieettaatteeaa  ccoonntteemmppoorraannăă..    

AAcceessttee  mmeettooddee  ssuunntt  uuttiillee,,  ppeennttrruu  ccăă  ddeezzvvoollttăă  ccoommppeetteennțțeellee  ccooggnniittiivvee;;  sspprriijjiinnăă  șșii  eexxttiinndd  vviiaațțaa  ssoocciiaallăă  aa  
eelleevvuulluuii;;  ddeezzvvoollttăă  ggâânnddiirreeaa  ccrreeaattooaarree  iinnddiivviidduuaallăă  șșii  ddee  ggrruupp;;  ffaacciilliitteeaazzăă  ccoommuunniiccaarreeaa  ccoonnțțiinnuuttuulluuii  pprriinn  
pprrooiieeccttaarreeaa  îînn  lluuccrrăărriillee  ppllaassttiiccee  aa  pprroopprriiiilloorr  ttrrăăiirrii  șșii  sseennttiimmeennttee;;  ccoonndduucc  llaa  aappaarriițțiiaa  uunnoorr  rraappoorrttuurrii  nnooii  ddee  
ccuunnooaașștteerree  șșii  aauuttooccuunnooaașștteerree;;  aajjuuttăă  llaa  eedduuccaarreeaa  iinntteelliiggeennțțeeii  eemmooțțiioonnaallee  aa  ccooppiilluulluuii  șșii  eelleevvuulluuii,,  aa  eemmppaattiieeii  
ccaa  ffeennoommeenn  ppssiihhiicc  ddee  rreettrrăăiirree  aa  ssttăărriilloorr,,  ggâânndduurriilloorr  șșii  aaccțțiiuunniilloorr  cceelluuiillaalltt..  PPrriinn  uurrmmaarree,,  eelleevviiii  ttrreebbuuiiee  aajjuuttaațții  
ssăă  ppaarrttiicciippee  llaa  aaccttiivviittăățțiillee  eedduuccaattiivvee,,  ssăă  ssee  iimmpplliiccee  aaffeeccttiivv,,  ccuu  ppllăăcceerree  șșii  bbuuccuurriiee  ssppoonnttaannăă  îînn  cceeeeaa  ccee  ffaacc..    

DDee  aacceeeeaa,,  uunn  rrooll  iimmppoorrttaanntt  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  aappttiittuuddiinniilloorr  aarrttiissttiiccee  aallee  ccooppiiiilloorr  aauu  iilluussttrraarreeaa  ppoovveeșșttiilloorr,,  
mmiittuurriilloorr,,  bbaassmmeelloorr  șșii  ppooeezziiiilloorr  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  mmeettooddeelloorr,,  pprroocceeddeeeelloorr  șșii  tteehhnniicciilloorr  aarrttiissttiiccoo--ppllaassttiiccee..  ÎÎnn  
ccoonncclluuzziiee,,  ppuutteemm  mmeennțțiioonnaa  ccăă  aaccttiivviittăăţţiillee  eexxttrraaşşccoollaarree  ggeenneerreeaazzăă  rreellaaţţiiii  ddee  pprriieetteenniiee  şşii  aajjuuttoorr  rreecciipprroocc  îînnttrree  
eelleevvii,,  eedduuccăă  ssiimmţţuull  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiiii  şşii  oo  aattiittuuddiinnee  jjuussttăă  ffaaţţăă  ddee  ssccooppuurriillee  uurrmmăărriittee..  IImmppoorrttaanntt  eessttee  ccaa  eelleevviiii  
ssăă  ffiiee  aannttrreennaaţţii  nnuu  nnuummaaii  îînn  ddeessffăăşşuurraarreeaa  uunnoorr  aasseemmeenneeaa  aaccttiivviittăăţţii,,  ccii  şşii  îînn  iinniiţţiieerreeaa  şşii  oorrggaanniizzaarreeaa  lloorr..      

VVaalloorriiffiiccaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  eexxttrraaşşccoollaarree  îînn  pprraaccttiiccaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  ssee  pprroodduuccăă  ssiisstteemmaattiicc  şşii  ccuu  
mmaaii  mmuullttăă  eeffiicciieennţţăă,,  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  aarrmmoonniiooaassăă  aa  eelleevviilloorr..11  

1 http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/383/p.27‐
31%20Rolul%20activitatilor%20extrascolare%20in%20dezvoltarea%20aptitudinilor%20artistice%20la%20copii.pdf?sequence
=1&isAllowed=y  
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. Cherescu Carmen Profira 
Gradinita nr. 1 cu P. P. Orsova 

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 in 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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul deinvatamant) isi are rolul si locul bine stabilit 
in formareapersonalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatileextracurriculare urmareste identificarea 
si cultivareacorespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde viata civilizat, precum 
si stimularea comportamentului creativ indiferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, 
copiiiacumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cuobiectele 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 unoraptitudini 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 suportpentru 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 reducănivelul anxietăţii şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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RRoolluull  aaccttiivviittăățțiillee  eexxttrraașșccoollaarree  îînn  pprroocceessuull  eedduuccaaţţiioonnaall  

Prof. Chereș Simona,  
Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu, Constantin Daicoviciu 

CCooppiillăărriiaa  eessttee  cceeaa  mmaaii  ffrruummooaassăă  ppeerriiooaaddăă  ddiinn  vviiaațțaa  ffiieeccăărruuiiaa,,  rreepprreezzeennttâânndd  vvâârrssttaa  iinnoocceennțțeeii  șșii  aa  
ccaannddoorriiii..  JJooccuull  șșii  jjooaaccaa  ssuunntt  eelleemmeennttee  ccaarraacctteerriissttiiccee  ccooppiillăărriieeii,,  eellee  iiii  ddaauu  ffaarrmmeecc,,  rreepprreezzeennttâânndd  oo  
mmooddaalliittaattee  pprriinn  ccaarree  ccooppiiiiii  ppoott  ddeessccooppeerrii  lluummeeaa  îînnccoonnjjuurrăăttooaarree  șșii  ttoottooddaattăă  mmiinnuunnaatteellee  lluuccrruurrii  ppee  ccaarree  
ccooppiillăărriiaa  llee  ppooaattee  ooffeerrii..  AAcceessttee  eelleemmeennttee  ssee  aaffllăă  îînnttrr--oo  lleeggăăttuurrăă  ffooaarrttee  ssttrrâânnssăă::  pprriinn  jjoocc,,  ccooppiiiiii  ddeessccooppeerrăă  
lluummeeaa,,  iiaarr  aadduullțțiiii  ssee  îînnttoorrcc  llaa  ppeerriiooaaddaa  ccooppiillăărriieeii,,  rreeddeessccooppeerriinndd  aacceeaa  vvâârrssttăă  aa  iinnoocceennțțeeii..  DDaattoorriittăă  aacceessttuuii  
lluuccrruu,,  jjooccuull  aa  ddeevveenniitt  aaddiiaacceenntt  uunneeii  aallttee  tteemmee  șșii  aannuummee  ccooppiillăărriiaa..  

  EEdduuccaaţţiiaa  eexxttrraaccuurrrrrriiccuullaarrăă  ((rreeaalliizzaattăă  ddiinnccoolloo  ddee  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt))  îîşşii  aarree  rroolluull  şşii  llooccuull  bbiinnee  
ssttaabbiilliitt  îînn  ffoorrmmaarreeaa  ppeerrssoonnaalliittăăţţiiii  ccooppiiiilloorr  nnooşşttrrii..  EEdduuccaaţţiiaa  pprriinn  aaccttiivviittăăţţiillee  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarree  uurrmmăărreeşşttee  
iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuullttiivvaarreeaa  ccoorreessppoonnddeennţţeeii  ooppttiimmee  ddiinnttrree  aappttiittuuddiinnii,,  ttaalleennttee,,  ccuullttiivvaarreeaa  uunnuuii  ssttiill  ddee  vviiaaţţăă  
cciivviilliizzaatt,,  pprreeccuumm  şşii  ssttiimmuullaarreeaa  ccoommppoorrttaammeennttuulluuii  ccrreeaattiivv  îînn  ddiiffeerriittee  ddoommeenniiii..  ÎÎnncceeppâânndd  ddee  llaa  cceeaa  mmaaii  
ffrraaggeeddăă  vvâârrssttăă,,  ccooppiiiiii  aaccuummuulleeaazzăă  oo  sseerriiee  ddee  ccuunnooşşttiinnţţee  ppuunnâânndduu--ii  îînn  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  ccuu  oobbiieecctteellee  şşii  
ffeennoommeenneellee  ddiinn  nnaattuurrăă..  TTrreebbuuiinnţţaa  ddee  aa  ssee  jjuuccaa,,  ddee  aa  ffii  mmeerreeuu  îînn  mmiişşccaarree,,  eessttee  ttooccmmaaii  cceeeeaa  ccee  nnee  ppeerrmmiittee  ssăă  
îîmmppăăccăămm  şşccooaallaa  ccuu  vviiaaţţaa..    

AAssttffeell,,  ffăărrăă  aa  nneeggaa  iimmppoorrttaannţţaa  eedduuccaaţţiieeii  ddee  ttiipp  ccuurrrriiccuullaarr,,  ddeevviinnee  ttoott  mmaaii  eevviiddeenntt  ffaappttuull  ccăă  eedduuccaaţţiiaa  
eexxttrraaccuurrrrrriiccuullaarrăă,,  aaddiiccăă  cceeaa  rreeaalliizzaattăă  ddiinnccoolloo  ddee  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  îîşşii  aarree  rroolluull  şşii  llooccuull  bbiinnee  ssttaabbiilliitt  
îînn  ffoorrmmaarreeaa  ppeerrssoonnaalliittăăţţiiii  ttiinneerriilloorr..  

  CCoommpplleexxiittaatteeaa  ffiinnaalliittăăţţiilloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee  iimmppuunnee  îîmmbbiinnaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ccuurrrriiccuullaarree  ccuu  cceellee  
eexxttrraaccuurrrriiccuullaarree,,  iiaarr  ppaarrtteenneerriiaattuull  eedduuccaaţţiioonnaall,,  ccaa  sseett  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  ccoommpplleemmeennttaarrăă,,  aappaarree  ccaa  oo  nneecceessiittaattee..  
OOrriiccââtt  aarr  ffii  ddee  iimmppoorrttaannttăă  eedduuccaaţţiiaa  ccuurrrriiccuullaarrăă  rreeaalliizzaattăă  pprriinn  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  eeaa  nnuu  eeppuuiizzeeaazzăă  ssffeerraa  
iinnfflluueennţţeelloorr  ffoorrmmaattiivvee  eexxeerrcciittaattee  aassuupprraa  ccooppiilluulluuii..  RRăămmâânnee  ccaaddrruull  llaarrgg  aall  ttiimmppuulluuii  lliibbeerr  aall  ccooppiilluulluuii,,  îînn  
ccaarree  vviiaaţţaa  ccaappăăttăă  aallttee  aassppeeccttee  ddeeccââtt  cceellee  ddiinn  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţaarree  şşccoollaarrăă..  ÎÎnn  aacceesstt  ccaaddrruu,,  nnuummeerrooşşii  aallţţii  
ffaaccttoorrii  aaccţţiioonneeaazzăă,,  ppoozziittiivv  ssaauu  nnuu,,  aassuupprraa  ddeezzvvoollttăărriiii  eelleevviilloorr..  

  CCaaddrruull  ddiiddaaccttiicc  aarree,,  pprriinn  aacceesstt  ttiipp  ddee  aaccttiivviittăăţţii,,  ppoossiibbiilliittăăţţii  ddeeoosseebbiittee  ssăă--şşii  ccuunnooaassccăă  eelleevviiii,,  ssăă--ii  
ddiirriijjeezzee,,  ssăă  llee  iinnfflluueennţţeezzee  ddeezzvvoollttaarreeaa,,  ssăă  rreeaalliizzeezzee  mmaaii  uuşşoorr  şşii  mmaaii  ffrruummooss  oobbiieeccttiivvuull  pprriinncciippaall  aall  ssccoolliiii  şşii  
aall  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  pprriimmaarr  ––  pprreeggăăttiirreeaa  ccooppiilluulluuii  ppeennttrruu  vviiaaţţăă..  

  SSccooppuull  aaccttiivviittăăţţiilloorr  eexxttrraaşşccoollaarree  eessttee  ddeezzvvoollttaarreeaa  uunnoorr  aappttiittuuddiinnii  ssppeecciiaallee,,  aannttrreennaarreeaa  eelleevviilloorr  îînn  
aaccttiivviittăăţţii  ccââtt  mmaaii  vvaarriiaattee  şşii  bbooggaattee  îînn  ccoonnţţiinnuutt,,  ccuullttiivvaarreeaa  iinntteerreessuulluuii  ppeennttrruu  aaccttiivviittăăţţii  ssoocciioo--ccuullttuurraallee,,  
ffaacciilliittaarreeaa  iinntteeggrrăărriiii  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr,,  ooffeerriirreeaa  ddee  ssuuppoorrtt  ppeennttrruu  rreeuuşşiittaa  şşccoollaarrăă  îînn  aannssaammbblluull  eeii,,  
ffrruuccttiiffiiccaarreeaa  ttaalleenntteelloorr  ppeerrssoonnaallee  şşii  ccoorreellaarreeaa  aappttiittuuddiinniilloorr  ccuu  aattiittuuddiinniillee  ccaarraacctteerriiaallee..  AAccttiivviittăăţţiillee  
eexxttrraaşşccoollaarree  ssee  ddeessffăăşşooaarrăă  îînnttrr--uunn  ccaaddrruu  iinnffoorrmmaall,,  ccee  ppeerrmmiittee  eelleevviilloorr  ccuu  ddiiffiiccuullttăăţţii  ddee  aaffiirrmmaarree  îînn  mmeeddiiuull  
şşccoollaarr  ssăă  rreedduuccăă  nniivveelluull  aannxxiieettăăţţiiii  şşii  ssăă--şşii  mmaaxxiimmiizzeezzee  ppootteennţţiiaalluull  iinntteelleeccttuuaall..  

1 iunie este un prilej de a sărbători copilăria, de a aduce  un cât de mic zâmbet pe chipul copiilor și… 
de ce nu,  pe chipul tuturor celor implicați în proiectele care se vor desfășura.  

Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie sa se simtă copil  și chiar este necesar ca măcar o dată pe 
an să lăsăm in urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte de părinți si să simțim 
că ludicul înflorește in  inimile noastre.  

Astfel desfăşurarea unor activităţi menite să sărbătorească copiii şi afirmarea lor prin limbajul 
universal al artei: muzică, dans, creaţie plastică, sunt binevenite. Prezentăm mai jos astfel de activități: 

1. „Copilul şi copilăria în lume-convorbire”
 informarea copiilor şi discuţii despre diverse acţiuni organizate în onoarea Zilei Copilului, în
diferite locuri din lume și din țară; 
 prezentarea şi informarea elevilor despre drepturile copilului;

2. „Avem mâini harnice....dar şi dibace’’
 confecționarea de lănțișoare colorate pentru delimitarea spațiului necesar desfășurării acțiunii”
 recondiționarea costumelor-personaje de teatru pentru copii – în colaborare cu  părinţii copiilor;
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 „Copilărie în culoare”  
 realizarea unor desene-felicitări în cadrul orelor de educaţie plastică, pe tema copilăriei.

 „Ne pregătim să te sărbătorim copilărie” 
 pregătirea momentelor artistice pentru 1 Iunie – „Copilărie, dans, joc,bucurie”
 mediatizarea activităţilor ce se vor desfăşura pe data de 1 Iunie;

„COPILARIE,DANS-JOC,BUCURIE”  
 expunerea lucrărilor realizate în timpul orelor de opțional;
 desfășurarea competiției sportive (alergări de viteză);
 desene pe asfalt;
 desfăşurarea paradei costumelor ;
 premierea costumelor de carnaval;
 transmiterea unui mesaj către toţi copiii lumii şi salutul copiilor din toate ţările

Uniunii Europene; 

AAccttiivviittaatteeaa  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarrăă  ee  oo  ccoommppoonneennttăă  eedduuccaaţţiioonnaallăă  vvaalloorrooaassăă  şşii  eeffiicciieennttăă  ccăărreeiiaa  oorriiccee  ccaaddrruu  
ddiiddaaccttiicc  ttrreebbuuiiee  ssăă--ii  aaccoorrddee  aatteennţţiiee,,  aaddooppttâânndd  eell,,  îînn  pprriimmuull  rrâânndd,,  oo  aattiittuuddiinnee  ccrreeaattooaarree,,  aattââtt  îînn    mmoodduull  ddee  
rreeaalliizzaarree  aall  aaccttiivviittăăţţiiii,,  ccââtt  şşii  îînn  rreellaaţţiiiillee  ccuu  eelleevviiii,,  aassiigguurrâânndd  aassttffeell    oo  aattmmoossffeerrăă  rreellaaxxaannttăă  ccaarree  ssăă  ppeerrmmiittăă  
ssttiimmuullaarreeaa  ccrreeaattiivvăă  aa  eelleevviilloorr..  DDiivveerrssiittaatteeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  eexxttrraaşşccoollaarree  ooffeerriittee  ccrreeşşttee  iinntteerreessuull  ccooppiiiilloorr  ppeennttrruu  
şşccooaallăă  şşii  ppeennttrruu  ooffeerrttaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă..  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

Prof. învățământ primar CHERTES ELENA DIANA 
Colegiul Național ”Spiru Haret” – Târgu-Jiu 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 
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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

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

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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 
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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, conjunctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice 
înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește 
intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În aceste 
săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au 
ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu 
semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. În cadrul activităților 
educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea 
de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca 
orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale 
ale existenței umane. 

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

Desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, 
școala reprezintă o altă modalitate de realizare a unor activități extracurriculare. Această triadă stă la baza 
formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi 
afectat.  

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități 
literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar 
dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția 
elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul 
elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. Elevii sunt încurajați în 
urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând sentimentele trăite, 
puternice, emoțiile și celor din jur.  Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, 
alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional. 
Considerații asupra rolului acestora. 

Chibea Camelia 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Buleu” Mărgineni Jud. Neamț 

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. Ele pot varia de la simple ieșiri în natură (drumeții, excursii), la vizite cu scop educațional 
(vizitarea unui muzeu, a unei case memoriale). 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. Pe lângă toate acestea, 
activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai 
ridicat. 

Activitățile extrașcolare asigură un mediu diferit elevilor de a acumula o serie de informații noi sau de 
a le testa pe cele deja însușite. Ele se desfășoară într-un mediu bazat pe voluntariat. Decizia de a participa 
vine de la receptorul educației, în speță, elevul. Acesta se dezvoltă într-un mediu total diferit față de cel 
clasic al orei de curs. Tocmai datorită acestui mediu relaxant, lipsit de regulile clasice ale școlii 
elevul/copilul se poate manifesta liber, degajat, dezinvolt. Șansele ca mesajul educațional să fie mai ușor 
receptat de către elevi într-un asemenea mediu este mult mai mare. Prin asigurarea acestui mediu liber, 
fără notare sau standarde de performanță se poate observa că elevii mai slabi la învățătură sau cei 
introvertiți câștigă încredere în forțele proprii. Creșterea stimei și a încrederii în forțele proprii sunt un 
efect al acetor tipuri de activități, bineînțeles, sub o coordonare ,,din umbră” atentă și ingenioasă condusă 
de către cadrul didactic. La acestea se adaugă dezvoltarea competențelor de comunicare și a celor sociale. 
Ele îmbunătățesc bagajul comunicațional al elevului, îi asigura un rol activ în timpul acestor activități 
extrașcolare. Elevul interacționează cu ceilalți colegi, dezbate idei, argumentează, contraargumentează, 
totul pe baza informațiilor culese din timpul activității extrașcolare (excursii, vizită la un monument, 
muzeu, etc.) 

Pe lângă creșterea aptitudinilor sociale și de comunicare, activitățile extrașcolare au rolul de a 
dezvolta cunoștiințele acumulate de elevi în timpul orelor de curs. Prin implicarea elevilor în excursii de 
studiu se pot afla informații suplimentare despre un eveniment istoric, o personalitate literară sau un 
monument ori operă de artă. În cadrul excursiilor tematice sau a vizitelor la diverse obiective turistice sau 
culturale informațiile acumulate în timpul activității de predare-învățare pot fi consolidate într-un mediu 
nonconformist, liber, cu o atmosferă intimă și atractivă. De asemenea, în cadrul acestor activități se 
remarcă posibilitatea descoperirii de noi informații, dobândirea de noi cunoștințe fie prin contactul direct 
cu oferta educațională (ghid, exponate, obiecte, documente, etc.). Condiția primordială pentru receptarea 
corectă și coerentă a mesajului, în cadrul acestor acticități extrașcolare, o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. Aici se manifestă și tactul pedagogic al cadrului didactic. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale, 
dezvoltarea competențelor 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 un grad mai 
mare de responsabilitate în viața socială și cea educațională. Prin intermediul activităților extrașcolare se 
dezvoltă gândirea critică, spiritul analitic al elevilor. Prin implicarea elevilor în astfel de activități se 
dezvoltă capacitatea acestora de a analiza obiecte, documente, construcții sau minuni ale naturii. 
Deprinderile de muncă individuală, capacitatea de analiză și anchetă, spiritul critic se pot manifesta cu 
prilejul acestor activități. 
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Participarea la diverse concursiri, competiții asigură elevilor un important bagaj de experiență care să 
îi ajute pe viitor. Luând parte la diverse competiții școlare, elevul va dobândi capacitatea de a gestiona 
echilibrul emoțional în situații de concurs. Psihicul este o parte componentă esențială a succesului și 
modul în care elevii învață să îți domine emoțiile cu prilejul diverselor concursuri, competiții cu caracter 
educațional/sportiv/artistic îi ajută la realizarea acestui imperativ. De asemenea, contactul cu alte 
persoane implicate în același domeniu de interes aduce un plus de cunoaștere și competivitate. 
Posibilitatea de a interacționa cu noi persoane aflate în aceiași sferă de interes cu elevii pasionați de un 
anumit domeniu, oferă acestora posibilitatea unor noi interacțiuni cu efecte vizibili în plan personal, 
educațional și social. 

În concluzie, putem afirma că activitățile extrașcolare asigură un mediu diferit de cel al clasei. Ele 
facilitează posibilitatea acumulării de noi cunoștințe, consolidarea celor deja existente și stimulează o 
serie de capacități și aptitudini. Dezvoltarea gândirii libere și analitice, a spiritului critic, a deprinderilor 
de muncă independentă și a dezvoltării curiozității și a creativității, asigură un climat nou de învățare și 
însișire a cunoștințelor. Practic, prin activitățile extrașcolare, se dezvoltă o serie de abilități și competențe 
necesare dezvoltării personalității elevului.Diversitatea situaților de învățare, elementul de noutate ce 
derivă din fiecare secvență de învățare asigură o atracție pentru elevi. Aceștia vor fi atrași de posibilitatea 
descoperirii unui nou scenariu didactic la fiecare pas. Totuși, un rol esențial îl are cadrul didactic. E 
nevoie ca acesta să fie un adevărat regizor, capabil să creeze situații atractive de învățare pentru elevii săi. 
De asemenea, există și un dezavantaj. Toate aceste activități necesită timp și resurse financiare. Timpul 
este un adversar al cadrului didactic, adeseori prins între tentaculele birocrației care nu îi permit să îți 
concentreze atenția pe munca de la catedră și pe activitățile extrașcolare. Resursele financiare pot fi un 
obstacol, mai ales în zonele defavorizate. Existența unor familii cu venituri financiare reduse pot bloca 
accesul acestor copii către asemenea manifestații. 
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Activitățile extrașcolare-o alternativă benefică pentru timpul liber al elevilor 

Chihaia Iuliana 
Școala Gimnazială Corocăiești, jud. Suceava 

 Spre deosebire de educaţia formală, educaţia nonformală, manifestată în mod preponderent prin 
activităţile extraşcolare, se caracterizează prin următoarele trăsături: are caracter facultativ sau opţional; 
elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; nu se pun note, nu se 
face o evaluare riguroasă; permite punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; 
permite o mare varietate de forme, flexibilitate sporită a formelor, cunoaşte modalităţi diferite de 
finanţare; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri sau interdisciplinar; accentuează 
obiective de tip formativ-educativ. 

 Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ, prin 
excelenţă, dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile social-
culturale şi social-politice. Activităţile extraşcolare au dovedit în timp că au un rol important în viaţa 
elevilor,în formarea lor pe toate planurile, şi mai ales mai ales în rândul şcolarilor din învăţământul 
primar. 

 Educaţia nu se rezumă numai la transmiterea de informaţii. Educaţia presupune şi formarea de 
convingeri şi concepţii corespunzătoare cerinţelor epocii în care trăim, de  aceea nu poate fi realizată 
numai  în cadrul limitat al orelor de curs, activităţile extraşcolare având rolul de a contribui la 
desăvârşirea ei. 

 În raport cu sistemul educaţional, copiii au nevoie de „rădăcini „ şi de „aripi”, „rădăcinile” fiindu-le 
familia şi „aripile” formându-li-se în şcoală, de aceea este nevoie de o colaborare permanentă între 
familie şi educatori. 

 Dacă avem în vedere faptul că în viaţa reală informaţia nu este furnizată în mod organizat, ea fiind 
„disponibilă” şi trebuind a fi căutată, observăm că este obligatoriu să le oferim elevilor noştri noi contexte 
de învăţare, prin activităţile extracurriculare. Numai aşa îi putem înarma cu iniţiativă, cu independenţă, cu 
o gândire critică, cu înclinaţie spre creativitate şi spre dezvoltarea deprinderilor de muncă în echipă.

 Dintr-o analiză atentă a realităţii, reiese că energia şi voinţa copiilor se irosesc în jocuri aparent 
„nătânge”, că aceştia fug spre joc, adică spre inutil. Această fugă spre joc este rezultatul „dopajului 
informaţional” realizat în şcoală şi al neglijării aspectului inutil-practic al cunoaşterii.Copiii păstrează în 
suflet nostalgia jocului, curiozitatea pentru neobişnuit, satisfacţia în a afla primul o soluţie ingenioasă de 
dragul întrecerii. 

 Acesta este contextul în care îşi fac apariţia activităţile extracurriculare, context în care nevoia de joc 
se armonizează cu cea de cunoaştere. Din dorinţa de a forma cât mai complex personalitatea copilului, se 
pierde din vedere jocul, se ignoră natura umană, se neglijează acel ceva măreţ: jocul este libertatea, 
recuperat adesea de copii prin jocul vulgar. 

 Fără această senzaţie de libertate, copiii se simt frustraţi, abandonaţi într-o lume ostilă, străină şi fără 
valori, de aceea dezertează dintre zidurile ce le limitează liberates şi caută căldura primejdioasă a 
grupurilor, a sectelor, a credinţelor celor mai bizare unde-şi astâmpără setea de cunoaştere, unde li se 
oferă  „răspunsuri”  la marile probleme ce-i frământă. Deşi perspectiva din care este privit copilul s-a 
modificat în ultimul timp, deşi accentul cade pe protejarea libertăţii sale, totuşi ritmul lent în care se 
modifică comportamentul adulţilor devine o frână în evoluţia copiilor aflaţi în procesul de formare. 

 Majoritatea educatorilor pierd din vedere latura educativă şi se orientează numai spre cea 
informativă, pierd din vedere semnificaţia celor două sintagme: timp pentru pregătire şi timp liber. 

 Timpul liber trebuie folosit pentru destindere, dezvoltare culturală, informaţională, distracţie. Pentru 
a acoperi în mod folositor acest timp liber, activităţile extraşcolare trebuie să armonizeze utilul-
cunoaşterea cu inutilul-jocul, întrucât fiinţa fragilă încredinţată nouă spre educaţie trebuie protejată de 
presiunea factorilor stresanţi din mediul natural şi social care încearcă să o maculeze şi să o frângă. 

 Restrângerea cercului de activităţi educative până la unilateralizare poate avea repercursiuni grave 
asupra climatului şi a tonusului de viaţă al copilului, asupra formaţiei sale spirituale, iar diversificarea 
acestora urmăreşte asigurarea unui echilibru între activitatea de informare şi cea de formare, de 
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destindere, de delectare, de recreere şi de divertisment. Majoritatea copiilor îşi petrec timpul liber 
„distrându-se”, căci nu cunosc alte forme de deconectare. Aici trebuie să intervină educatorul care le va 
identifica interesele şi le va corela cu  aptitudinile lor, oferindu-le şansa de a avea iniţiative şi 
responsabilităţi, astfel încât să se simtă implicaţi în pregătirea şi organizarea activităţilor, context de 
afirmare a disponibilităţilor artistice, sportive, intelectuale sau organizatorice. 

 Valorificarea raţională şi creatoare a timpului liber dă copiilor posibilitatea de a se înscrie mai 
pregnant în mediul social de viaţă, le dă şansa de a se ridica la nivelul exigenţelor colective. 

Deci, să le oferim copiilor noştri fărâme din timpul nostru pentru a-i ajuta să se încadreze în timpul 
lor, căci numai aşa vom înfrânge ostilitatea timpului şi vom rămâne pentru câteva clipe în coordonatele 
eternităţii. 

Secolul nostru este secolul vitezei, al cibernetizării şi automatizării. Depunem eforturi fizice din ce în 
ce mai mici deoarece avem la dispoziţie sute de maşini care ne scutesc de efort. 

Un obiectiv principal al educaţiei fizice şcolare este de a forma la elevi deprinderea de a practica cu 
regularitate şi independent exerciţiile fizice. În sprijinul orelor de educaţie fizică vin şi activităţile 
extraşcolare desfăşurate în acest sens. Astfel dezvoltăm la copii dragostea de mişcare şi mai ales pentru 
mişcarea în aer liber.  

Ca şi muşchii, creierul, ca şi întrg sistemul nervos al unui organism uman, are nevoie de activitate-de 
un exerciţiu susţinut. Numai printr-o coordonare a tuturor funcţionalităţilor se poate ajunge la un echilibru 
fără de care organismul nu beneficiază de întreaga eficienţă a capacităţilor sale. Nu încape nici un fel de 
dubiu că echilibrul dintre efortul psihic şi cel fizic trebuie susţinut metodic şi raţional. Activitatea fizică, 
fie în calitate de practică sportivă, fie sub formă de spectacol sportiv, reprezintă în parte contracararea 
unor efecte pe care condiţiile civilizaţiei tehnice le nasc sau le amplifică, efecte care contribuie într-un fel 
sau altul la afectarea sănătăţii. 

Pregătirea intelectuală stârneşte pe zi ce trece un deosebit interes şi predomină tot mai mult activităţile 
zilnice în dauna celor fizice. În aceste condiţii educaţia fizică reprezintă un remediu eficace pentru 
asigurarea echilibrului psihic, unei bune sănătăţi fizice şi morale a copiilor. 

Educatorului îi revine sarcina sprijinirii, organizării şi desfăşurării activităţilor sportive şi participării 
elevilor la întrecerile şi activităţile sportive, precum şi colaborarea cu profesorii de specialitate.  
Activitatea sportivă în afara orelor de curs contribuie şi la educarea în spirit sportiv la crearea unui climat 
favorabil acesteia, la întărirea convingerii elevilor asupra necesităţii mişcării, practicării exerciţiilor 
fizice,și sportului 

 Participarea în proiectele educaţionale sau alte tipuri de activităţi extraşcolare cere elevilor să facă 
investigaţii şi documentări, ceea ce presupune contactul direct cu biblioteca. În bibliotecă, urmând sfatul 
educatorului sau aflat sub supravegherea acestuia, elevul îşi descoperă aptitudinile pentru lectură, pentru a 
citi ştiinţific ( pe laturile sale selectiv, metodic sau critic) sau pentru a se deprinde să citească rapid. La 
capătul lecturii va deveni în stare să facă adnotări, să ia notiţe, să întocmească fişe de lectură, să consulte 
o bibliografie recomandată de învăţător la ora de curs.

 Condiţia esenţială în organizarea activităţilor extraşcolare o reprezintă planificarea lor în mod raţional 
în funcţie de vârstă şi nivelul clasei. Activităţile desfăşurate în afara programului şcolar se organizează în 
funcţie de resurse şi de capacitatea fizică şi intelectuală a şcolarilor, pentru ca ele să-şi poată realiza 
obiectivele. 

 Prin atragerea copiilor în activităţi care valorifică potenţialul lor în mod plăcut şi atractiv, le dezvoltă 
acestora dragostea şi interesul pentru anumite domenii de activitate, dedicându-şi timpul liber unor 
ocupaţii care reprezintă un mod de odihnă activă. Vor prelua din activităţile desfăşurate cu educatorul şi 
vor face şi din proprie iniţiativă, cu plăcere unele activităţi-jocuri, concursuri, lecturi, pictură,etc. 

 Activitate extraşcolară  are  rol în dezvoltarea copilului, dar se poate transforma dintr-un stimulent 
pentru elev, într-o povară. 

 Ideea activităţilor extraşcolare este menită să ofere copilului alternative educaţiei şcolare, care 
necesită un efort intelectual predominant. Aceste activităţi oferă copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. 

 Trebuie să existe o colaborare între educator şi familie, părinţii având deseori tendinţa de a exagera 
cu înscrierea copiilor la diverse cursuri care se desfăşoară independent de şcoală. E vorba despre  aceste 
activităţi organizate sub forma unor cercuri destinate diferitelor hobby-uri (sculptură, aerodinamică, 
natură, dans, înot, limbi străine, etc). Orice activitate şcolară poate deveni extraşcolara prin prelungirea ei 
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într-un context exterior şcolii. Acest a este un motiv pentru care copilul poate simţi că este prea mult 
pentru el, că este copleşit de activităţile sale, că este prea greu sau prea mult. De aceea, atât educatorul cât 
şi familia copilului, au în vedere, atunci când doresc să implice copii în activităţi extraşcolare mai multe 
aspecte. 

 Punctul de plecare este întotdeauna ceea ce ne transmite copilul, activităţile spre care manifestă 
interes, pe care le face cu plăcere, în care se simte în largul său. Activităţile extraşcolare vor veni în 
spijinul elevilor formându-le deprinderi de lucru organizat şi de valorificare utilă a timpului liber, numai 
în măsura în care tot ceea ce fac, este cu interes şi plăcere. 

Intocmit: prof. înv. primar Chihaia Iuliana, Școala Gimnazială Corocăiești, jud. Suceava 
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Un plus de lumină în sufletul copilului 

Prof. înv. primar, Chiorean Carmen 
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni, Mureș 

Omul modelează natura, societatea și gândirea pentru a le cunoaște mai bine.  
Valorile nu se manifestă în mod generic. Ele primesc consistență în diferite cadre particulare și devin 

operaționale atunci când se concretizează în diferite fapte. În acest scop, profesorul recurge frecvent la o 
modelare didactică a fenomenelor reale, pentru a le face mai „transparente” în fața elevului, dar atunci 
când reușește să extindă învățarea, să îmbine cunoștințele teoretice cu aplicația, aceasta din urmă devine 
un factor de formare armonioasă a personalității.  

Educația nonformală este puntea de legătură dintre educația formală și cea informală. Ea se desfășoară 
într-un cadru organizat, cuprinde activități extraclasă, extradidactice, precum și activități extrașcolare de 
educație și instruire. Conducătorii acestor activități, respectiv profesorii sunt moderatori. Ei devin mai 
flexibili și entuziaști, se adaptează la nevoile și cerințelor educaților. Obiectivele propuse se diferențiază 
după vârstă, sex, interese și aspirații, înclinații și aptitudini. Caracterul acestor activități este opțional. Ele 
se desfășoară într-o ambianță relaxată, plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă elevii. Sunt forme 
facultative de antrenament intelectual care mențin interesul participanților  printr-o metodologie atractivă. 
Evaluarea acestor activități nu prevede note sau calificative, este neformalizată, cu accente psihologice, 
prioritar stimulative. 

Săptămâna Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, este o „oază de lumină” în „oceanul” de 
activități didactice, uneori extenuante pentru elevi, o poartă deschisă spre tărâmul activităților antrenante, 
lipsite de grija notei și care sunt dorite și trăite de copii, din multe motive, cel mai important fiind acela că 
ei înșiși au avut un cuvânt de spus atunci când s-a realizat planificarea acestor activități extracurriculare, 
care se desfășoară de cele mai multe ori în afara școlii. Această perioadă oferă cadrului didactic 
posibilitatea de a observa comportamentele copiilor, de a le descoperi laturi ale personalității care nu sunt 
vizibile în timpul activităților didactice deoarece, fie copiii nu știu să scoată la lumină potențialul propriu  
sau nu știu să se folosească de el, fie timpul nu-i permite profesorului să observe acest potențial ascuns. 
Pe de altă parte, această săptămână le oferă copiilor ocazia să se apropie mai mult de profesori, să 
înțeleagă că dincolo de statutul de profesor se află un om cu nevoi și cu dorințe așa cum sunt și ei. Se 
sudează altfel de relații între elevi, între elevi și profesori. Fiecare este mai relaxat, mai dornic de reușită, 
mai binevoitor, mai implicat, iar în spatele unor astfel de activități reușite stă o muncă de echipă. 

În săptămâna dedicată activităților extracurriculare, se organizează excursii școlare, iar pentru a se 
asigura accesul tuturor elevilor la astfel de activități plăcute, cadrele didactice caută destinații și obiective 
turistice potrivite vârstei și în concordanță cu potențialul economic al grupului țintă, respectiv clasa de 
elevi.  

Excursiile școlare au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind 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.  Excursia organizată sub 
îndrumarea profesorului  îi oferă copilului receptiv posibilitatea de a-și completa cunoștințele, de „a trăi” 
ceea ce a învățat în activitățile didactice și chiar de a continua cercetarea personală în scopul completării 
tabloului cunoașterii. Obiectivele turistice vizitate într-o excursie au menirea de a întregi și desăvârși ceea 
ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor, de a stimula activitatea de învățare și pot stârni interesul acestora 
pentru un anumit domeniu al științei, interes care poate  stabili chiar traseul formării profesionale a 
copilului.   
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Recuperatorii de folclor – o soluție viabilă  
pentru conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor populare 

Prof. înv. primar CARMEN CHIRA  
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu- Alba Iulia 

 Creaţia populară românească  reprezintă un adevărat patrimoniu naţional, care întregește identitatea 
noastră ca popor european. Elevii din localitățile urbane nu mai sunt în contact cu tradițiile  și obiceiurile, 
acestea încep să se uite, în acest fel ajungându-se la uniformizare.   

Valorile culturale, veritabile documente de viaţă, pierd din ce în ce mai mult teren,  de aceea, 
considerăm că este oportun să veghem ca adevăratele comori ale poporului să nu se piardă în negura 
vremurilor, din uitare sau neglijenţă. În acest scop am format o echipă de recuperatori de folclor din elevii 
clasei mele și am pornit la realizarea unui proiect care își dorește să conserve patrimoniul cultural şi 
tradiţiile din zona Alba Iulia și împrejurimi. Direcțiile de acțiune sunt concretizate în  identificarea, 
conservarea, înregistrarea şi promovarea producţiilor folclorice locale; în formarea personalităţii elevilor 
prin însuşirea de valori ale culturii naţionale; în cultivarea abilităţilor de comunicare și formarea şi 
dezvoltarea sentimentului patriotic.  

Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza în cunoaşterea de către elevi a valorilor folclorice 
locale; în formarea unor abilităţi de   recondiţionare a materialelor cu specific popular local; în 
dezvoltarea interesului pentru promovarea tradițiilor populare și descrierea de către elevi  sub forma  unor 
desene, eseuri, a semnificaţiei unor tradiţii şi obiceiuri locale. Pe tot parcursul desfășurării proiectului se 
urmărește realizarea în echipă a materialelor propuse și implicarea elevilor în multiple activităţi de 
documentare, de observare, de culegere de date. 

 Până la momentul actual s-au strâns strigături pe care femei anume desemnate din sate,   le strigau cu 
ocazia nunților și obiceiuri, care se mai păstrează sau au rămas doar în memoria bunicilor, care se țineau 
în preajma unor sărbători religioase. 

 Strigături de la nunți: 1. Mireasă cu ochi micuți,/ Nu te uita la drăguț,/ Ci te uită la bărbat/ Că cu el te-
ai cununat! 2. Sus e luna, jos ghinușa,/ Hai, nană, deschide ușa!/ -Stai, bade, oleac afară,/ C-ai uitat să vii 
aseară./ 3. Nana mea și-a dracului,/ Din capătul satului,/ Nana mea și-a nevoii,/ Stai în capul Poienii!/ 4. 
Socăcița de la oale,/ Și-a făcut jibluri la poale,/ Și-a furat carnea carnea din oale./ Domnișoara de onoare/ 
N-are pe sub rochie poale,/ Numai picioarele goale./ 5. Așa-i nănașul la piele/ Ca tureacul cizmei mele!/ 
6. Remețean cu șubă sură,/ Ziua bea și noaptea fură!/ Ziua, bate cărțile,/ Noaptea, fură fetele!/ 7. S-o
cunoscut doi frumoș,i/ Să trăiască sănătoși!/ S-o cunoscut doi iubiți,/ Să rămână fericiți!/ 8. Frunză verde 
de pe coastă,/ Frumoasă-i mireasa noastră/ Nici mirele nu-i urât/ Numa oțâră-i negricios,/ Cumu-i omul 
mai frumos!/ 9. Nunule, te-aș întreba,/ Ai mai cununat, au ba?/ P-ăștia doi să-i cununi bine,/ Să nu-i 
despărțească nime! La plecarea de la mireasă: 1. Frunză verde iasomie,/ Noi mergem la cununie,/ 
Cununia cea de piatră/ Nu se uită niciodată./ Cununia cea de flori,/ Nu se uită până mori. Iu, iu, iu!/ 2. 
Frunză verde baraboi,/ Haideți gospodari cu noi./ Care vreți, care puteți,/ Care nu, mai rămâneți! Iu, iu, 
iu!/ 3. De trei ori pe după masă,/ Să scoatem răul din casă,/ Să rămână binele,/ Să se-mpace tinerii! Iu, iu, 
iu!  

 Obiceiuri: Jocul miresei pe bani: La nuntă, mireasa este jucată pe rând. Primii sunt nașii, apoi socrii, 
apoi neamurile apropiate și la urmă mirele. Toți cei care joacă mireasa îi dau bani. 

 La botezul nou-născutului: la botez, când se face baie copilașului se pun în apă flori-să fie să fie 
împenat, creion- să fie deștept, mărgele- să fie fălos, bani- să fie bogat. 

 Bobotaia ( odaița): În seara de dinainte de sărbătoarea celor 40 de mucenici (9 martie), se face foc în 
grădină, se aduce pâine și se aprinde să se ardă răul din ea. Copiii trec peste foc, să se ardă relele de pe ei 
tot anul. Băieții mai mari ies pe deal, aprind roți vechi de cauciuc și le dau drumul la vale strigând: Să se 
ardă relele! 

 Hrănitul păsărilor: După prinderea postului, se pune pe o scândurică mâncarea ce a rămas de 
duminica, să o mănânce păsările cerului, ca să nu mănânce recoltele. 

 Săvânșii: În seara de Anul Nou, fetele și băieții se adună în fața unei case. Bătrâna din acea casă 
așează pe masă 9 farfurii cu gura în jos și sub ele ascunde: cărbune, sare, oglindă, piaptăn, perie, pâine, 
cheag, mărgele și cute. După un timp, fetele și băieții intră în casă, se așează la masă cei care sunt de 
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însurat/ măritat și ridică fiecare o farfurie. Dacă e cărbune- e negru, sare- sărac, oglindă- fălos, piaptăn- 
colțos, perie- păros, pâine- bogat, cheag- burtos, mărgele- chipeș, cute- cu nasul mare. 

 În dimineața Anului Nou: Mama își ia copilul în brațe și-l duce la moașă acasă împreună cu un 
plocon. Acolo, copilul, este așezat în mijlocul camerei, cu fața spre răsărit și cu picioarele așezate pe un 
fier, ca să fie tare ca fierul. Pe cap i se pun 3 fire de busuioc legate cu un fir roșu, un covrig, o batistă în 
care se înnoadă bani și boabe de grâu, peste care se toarnă câteva picături de vin roșu, pentru a-i crește 
părul des, să fie sănătos și roșu ca vinul și să aibă noroc de bani și belșug în viață. Apoi, copilul este luat 
de moașă de subsuori, care-l ridică în sus de trei ori până atinge grinda și spune: Crești din tină, până-n 
grindă!/ Plug de fier, să lupți cu el!/ Grâu să scoți, pe patru roți!/ Sănătos ca Făt Frumos!/ Și deștept ca 
omul drept! 

 Când plouă: se face o cruce în prag, să apere casa de fulgere și trăznete. 
 De Dragobete: se face o coroană ca să apere casa de rău. 
 În continuare echipa de recuperatori de folclor va lucra la strângerea, de la bătrânii satelor din zona 

Alba Iulia, a obiceiurilor și tradițiilor populare, care la final vor fi prinse într-un volum al proiectului 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIV 

Prof. Înv. Preșc. Chira Mihaela Ioana          
Grădinița P. P. PITICOT/ Cîmpeni 

   „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 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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să 
prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

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 
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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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

IInnssttiittuuttoorr::  CChhiirriiaacc  CCăăttăălliinnaa  
GGrrăăddiinniițțaa  ccuu  PP..  PP..  SSâânnppeettrruu,,  jjuudd..  BBrraașșoovv  

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Acestea se 
referă la acele activități ce sunt realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ 
(grădinită, școală), la care pot participa alături de copii și părinții sau reprezentanți  ai unor instituții: 
medici, polițiști, actori etc., și care constau în imbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, 
iar în acest caz parteneriatul educațional devine o necesitate. 

În opinia mea, activitățile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece contribuie la 
completarea procesului instructiv-educativ din grădiniță. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta anumite înclinații și aptitudini ale copiilor. 

Având un caracter atractiv, copiii participă cu interes și dăruire, îmbinându-se astfel, utilul cu 
plăcutul. 

Aceste activități  extrașcolare pot îmbrăca diferite forme: 
 Tabere școlare;
 Excursii școlare;
 Concursuri sportive;
 Piese de teatru, spectacole;
 Ateliere de creație;
 Vizite la muzee, locuri și monumente istorice, Zoo;
 Diferite tipuri de activități desfășurate alături de părinți.

Un punct forte al acestor activități este acela că antrenează copiii în activități cât mai variate și bogate, 
au o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învățare, cu puternice influențe formative 
exercitate asupra copiilor. Dintre acestea, am putea enumera: 

 Stimularea și îmbogățirea imaginației creatoare, a creativității;
 Lărgirea orizontului cultural al copiilor;
 Dobândirea unei gândiri independente, critice;
 Toleranță față de ideile noi;
 Capacitatea de a descoperi și rezolva noi probleme;
 Capacitatea de a critica constructiv;
 Îmbogățirea cunoștințelor despre frumusețile țării;
 Educarea dragostei și respectului  față de natură, artă și cultură;
 Facilitarea integrării in mediul școlar;
 Însușirea unor trăiri afective pozitive și a unor valori morale.

Pe de altă parte, este foarte important ca educatorul însuși să fie creativ, pentru că numai așa poate să 
aducă în atenția copiilor săi tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginația și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. Astfel, educatorul are 
posibilitatea de a-și cunoaște copiii, de a-i dirija, de a le influența dezvoltarea, de a-și realiza obiectivul 
principal, acela de a pregăti copilul pentru viață. 

În concluzie, putem spune că activitățile extracurriculare sunt o componentă educațională valoroasă și 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să le acorde atenție; ele se pot organiza ori de câte ori este 
posibil și necesar, nu numai în săptămâna “Școala Altfel”, astfel că și copiii vor participa cu interes, 
bucurie și voie bună, cu optimism, însuflețire și dăruire. Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase.  
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ROLUL ACTVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

prof. ÎP Chiricioiu Lucia - Liliana 
Școala  Gimnazială Hoghiz 

Educația copiilor nu se limitează la procesul de învățare realizat în cadrul școlii. Factorii sociali, 
familia și activitățile extracurriculare, au o influență formativă și contribuie la dezvoltarea personalității 
copiilor. 

Activitățile extrașcolare sunt activități complementare activităților de învățare realizate în clasă. Ele 
presupun interdisciplinaritate și urmăresc dezvoltarea și aprofundarea informațiilor, cultivă interesul 
elevilor pentru diferite domenii, orientează elevii spre activități utile și oferă continuitate procesului 
instructiv-educativ.  

Scopul activităților extrașcolare este de a dezvolta aptitudinile sociale ale elevilor și de a cultiva 
interesul pentru activități culturale prin antrenarea acestora în activități variate și atractive. Prin aceste 
activități copiii sunt ajutați să își valorifice timpul liber într-un mod util și educativ. 

Datorită conținutului și a formelor de realizare, activitățile extrașcolare sunt preferate de elevi 
deoarece aceștia sunt implicați în proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților, nu sunt evaluați 
prin note și pun în valoare abilitățile și talentul fiecăruia. Sarcinile sunt rezolvate prin colaborare și prin 
muncă în echipă dezvoltând astfel abilitățile sociale ale elevilor. 

Diversitatea activităților extrașcolare crește interesul copiilor pentru activitățile educaționale. Acestea 
pot fi realizate după terminarea cursurilor, în weekend și în săptămâna „Școala Altfel”. 

Excursiile ajută copilul să facă legături între informațiile dobândite la școală și lumea reală. 
Călătoriile le dezvoltă dragostea pentru frumos, responsabilitatea pentru păstrarea unui mediu curat și 
îngrijit și ușurează procesul formării reprezentărilor. Intrând în contact direct cu natura elevii prezintă mai 
ușor realitatea în desene și creații literare. Vizitele la Grădina Zoologică îi ajută să vadă, în realitate, 
animale din alte zone ale lumii. Drumețiile reprezintă o modalitate de a observa mai atent instituțiile și 
clădirile din localitatea în care trăiesc. Deși trec zilnic pe lângă unele dintre acestea, observarea dirijată în 
timpul unei drumeții este mai eficientă în asimilarea informațiilor. Vizitele la muzee, monumente, case 
memoriale, constituie un mijloc de a prețui valorile istorice, culturale și folclorice ale poporului nostru, 
venind în sprijinul activităților intructiv-educative realizate în școală. 

În săptămâna „Școala Altfel” și la sfârștul anului școlar am organizat excursii la Grădina Zoologică 
din Brașov, la Dino Parc Râșnov și Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” din Rupea. 

 Serbările școlare reprezintă o activitate extrașcolară cu mari valențe educative. Pentru pregătirea 
serbărilor elevii își dezvoltă memoria, abilitățile actoricești și spiritul artistic. Prin efort comun, muncă în 
echipă, copiii realizează programe artistice, sărbătorind diverse evenimente, tradiții, obiceiuri.  

Prin serbări elevii își pot descoperi talentul artistic și pot învăța să își stăpânească emoțiile în fața 
spectatorilor, pot să exprime sentimente atât prin limbajul verbal cât și prin cel nonverbal sau pot 
interpreta melodii la un instrument muzical. Prin spectacolele de teatru copiii își dezvoltă atenția, 
memoria, inteligența. Exersând mișcări și gesturi li se dezvoltă capacitatea de coordonare și dexteritatea. 

Am organizat serbări școlare cu ocazia zilei de 8 Martie, Crăciun, sfârștul clasei I ș.a. 
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 Concursurile pe diferite teme, dezvoltă spiritul competitiv al elevilor. Ele oferă copiilor 
posibilitatea de a-și verifica nivelul de cunoștințe, talentul artistic sau capacitățile sportive, în funcție de 
tipul de concurs. În cadrul competițiilor sportive, elevii învață cum să lupte împreună cu echipa pentru un 
scop comun. Concursurile de arte plastice dezvoltă înclinațiile artistice ale copiilor și simțul estetic. 

 Am organizat la nivelul școlii, în săptămâna „Școala Altfel”, concursuri de desene pe asfalt, 
costume ecologice și concursuri sportive în parcul central al localității. 

 Activitățile extrașcolare au un rol important în viața elevilor. Ele vin în sprijinul învățării cu o 
gamă largă de oportunități atractive pentru elevi indiferent de vârsta acestora. 
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ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ÎN PROIECTAREA ZILNICĂ  
A DEMERSULUI DIDACTIC DIN GRĂDINIŢĂ 

Profesor învățământ preșcolar, Chirilă Filoteia 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bârlad 

Predarea integrată a conţinuturilor se manifestă atât la nivelul proiectării globale, cât şi în proiectarea 
activităţilor zilnice. Procesul formativ – educativ pe care îl desfăşoară în activitatea cu preşcolarii permite 
fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experienţă didactică, originalitatea şi creativitatea prin 
realizarea activităţilor cu caracter integrat. Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune 
tuturor copiilor din grupă sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de 
particularităţile individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin alternarea 
tuturor formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga grupă. Prin intermediul 
jocului, considerat element dominant al vârstei preşcolare, copilul poate dobândi noi cunoştinţe, îşi 
formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice în situaţii concrete cunoştinţele 
învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte abilităţi socio-afective, prin asumarea 
responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul microgrupului din care face parte.  

Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de noua programă pentru învăţământul preşcolar se pot 
realiza atât prin activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter integrat, acestea din 
urmă permiţând educatoarei o abordare complexă a temelor enunţate în conţinuturi. Activităţile realizate 
în manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de 
a realiza diverse construcţii în plan mental, de a investiga, de a crea, de a transpune în practică cele 
învăţate, de a găsi mijloace pentru o finalitate reală, astfel că viitorul elev de mai târziu se va deprinde 
încă de timpuriu cu strategia cercetării, îşi va însuşi metodele de muncă ştiinţifice, va învăţa să creeze 
situaţii problemă, va emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va face 
prognosticuri asupra rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere diferite. Aceste 
activităţi lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru educatoare, 
care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de perioada de 
semestru, de particularităţile colectivului de copii.   

Finalităţile activităţilor integrate trebuie selectate de către educatoare din obiectivele cadru şi de 
referinţă ale domeniilor experienţiale din curriculum pentru învăţământul preşcolar, iar obiectivele 
operaţionale se vor constitui într-un set de 4 – 5 obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare 
vizate. Conţinuturile sunt selectate în strânsă legătură cu nivelul de integrare curriculară.  

În cazul în care tema săptămânii este „ Farmecul pădurii”, iar tema activităţii integrate este „Câte-un 
arbore plantăm, pădurea să o salvăm”, conţinuturile vor proveni din domeniile experienţiale: Ştiinţă ( DŞ 
), Om şi Societate ( DOS ), dar vor fi selectate acele conţinuturi care vor contribui la realizarea cerinţelor 
impuse de tema activităţii integrate. Procurarea arborilor de la pepinieră, plantarea acestora, căutarea de 
informaţii despre condiţiile de plantare, realizarea unui afiş cu sloganul „Salvaţi pădurile!”, implicarea 
copiilor în viaţa comunităţii prin mediatizarea mesajului ecologic, toate aceste situaţii de învăţare 
contribuie la explicarea, analiza şi rezolvarea temei propuse.  

În activităţile integrate accentul va cădea pe activităţile de grup şi nu pe cele frontale, copiii fiind 
încurajaţi în permanenţă să se manifeste, să -şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii, să-şi 
asume roluri şi responsabilităţi, şi mai ales, „ să facă”, „ să trăiască împreună cu ceilalţi” şi „ să devină” 
parte integrantă a comunităţii.  

Activităţile integrate propuse de curriculum pentru învăţământul preşcolar sunt, în funcţie de durată şi 
elemente de conţinut, de patru tipuri:  

1. „activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care se desfăşoară
pe parcursul întregii zile ( ADP + ALA + ADE ) ; 

2. activitate integrată care înglobează ALA + ADE din ziua respectivă ;
3. activitate care înglobează ADE dintr-o zi ;
4. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă , în

care sunt înglobate elemente din mai multe domenii experiențiale, indiferent de programul zilei.”  
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 ( „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”)  
Un aspect important ce trebuie precizat legat de proiectarea şi planificarea activităţilor de tip integrat 

este faptul că activităţile care fac parte din activitatea integrată îşi pierd statutul de activitate de sine 
stătătoare, acestea fiind părţi componente ale unui demers global. Astfel, pentru activitatea integrată se 
întocmeşte un singur proiect didactic, indiferent de conţinutul acesteia.  

De exemplu: 
Grupa /Nivelul : Mare (nivel II)  
Tema anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă? 
Tema proiectului : „Forme şi culori” 
Tema activităţii :  « Albinuţa şi florile » 
Tipul de activitate : verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor 
Forma de realizare : Activitate integrată 
Mijloc de realizare: joc didactic matemati 
ADP +ALA+ADE (DŞ – Activitate matematica + DEC – Activitate artistico-plastică) 
Scopul activităţii: Evaluarea cunoştinţelor matematice, privind însuşirea conceptului de număr natural 

în concentrul 1-10. 
Scenariul  zilei 
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc  pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii 

grupei. 
Salutul porneşte de la educatoare prin recitarea unor versuri: 

„Ne-am trezit de dimineaţă 
Şi-am venit la grădiniţă. 
A început o noua zi, 
Floricele azi vom fi. 
Pe scăunele ne-aşezăm 
Şi frumos ne salutăm!”  

„Bună dimineaţa, flori frumoase!” 
În timp ce se recită versurile, educatoarea împarte copiilor coronițe cu flori de primăvară (narcise, 

zambile, lalele). Se foloseşte „tehnica comunicării rotative”- pornind de la educatoare catre copilul din 
dreapta, folosindu-se numele copilului (Ex. „Bună dimineaţa, Maria, eu astăzi sunt o narcisă!”). Fiecare 
salut este însoţit de o strângere de mână. 

Calendarul naturii:Se lucrează pe panou:  În ce anotimp suntem ? Ce zi a săptămânii este astăzi?  Ce 
zi a fost ieri? Cum este vremea ? 

Împărtăşirea cu ceilalţi – schimb de impresii, aducerea în prim-plan a experienţelor proprii, 
întămplări, evenimente recente trăite de copii.   

Joc: Dacă ai fi o albinuţă, o buburuză ce prieteni ai dori să ai? 
Mesajul zilei „Curaţi şi frumoşi ca florile, harnici ca albinele !” 
Noutatea zilei:  este o zi specială pentru că avem oaspeţi şi pentru că astăzi vom demonstra că ştim să 

ajutăm şi sa fim prietenoşi cu insectele.  Se vor prezenta copiilor în termeni accesibili, activităţile pe care 
le vor desfăşura în această zi. Atenţia copiilor este îndreptată spre o floare din faţa clasei, de unde se aude 
un bâzâit. Din floare apare o albinuţă tristă (albinuţă de pluş) care se prezintă cu ajutorul educatoarei. 
Educatoarea povesteşte în versuri tristeţea albinuţei: 

”Sunt Albinuţa Hărnicuţa! / Sunt albină călătoare / Şi zbor din floare în floare. 
Dimineaţă m-am trezit,/ Cu surioarele-am pornit,/ Flori frumoase să alegem 
Miere dulce să culegem./ Şi spre stup noi am pornit / Însă eu m-am rătăcit. 
Dragi copii, puteţi să m-ajutaţi,/ Spre stupul meu să mă-ndrumaţi?” 
Educatoarea intervine cu îndrumării mobilizatoare care să-i determine pe copii să se implice în 

activitatea „ Albinuţa şi florile” 
Rutine: “Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un anumit 

lucru. /„Singur îmi fac curat unde am lucrat!” 
Pentru a beneficia de sprijinul copiilor, albinuţa trebuie să îi ajute şi ea la rândul ei în munca pe 

sectoare. 
Tranziţie:  – “Fluturaşul vesel”- joc cu text şi cânt 
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Fiecare copil îşi alege centrul la care dorește să lucreze. Albinuţa va lucra cu ei. La semnalul 
educatoarei copiii vor trece la alt centru , astfel încât , la sfârşitul activităţii pe centre, fiecare copil să fi 
trecut pe la toate centrele de activitate. 

La centrul Construcţii - copiii vor construi stupi pentru albine din piese lego şi flori din piese de la 
jocul „Mozaic” şi jocul „Trimozaic”. 

La centrul  Ştiinţe – copiii au de rezolvat  o fişă de lucru cu conţinut matematic. 
La centrul Joc de rol – copiii vor desfăşura  jocul de rol ”La florărie...” , vor aşeza florile în vaze, vor 

face buchete de flori, vor juca rolul de vânzători şi de cumpărători. 
Trecerea la activităţile pe domenii experienţiale se face prin „Cântecul numerelor”. La activitatea 

matematică vom desfăşura jocul didactic matematic „Să ajutăm albinuţa”. Pentru a ajuta albinuţa să 
ajungă la stup, fiecare echipă trebuie să rezolve cerinţele de pe florile cu numere pare, iar la activitatea 
aristico - plastică copiii vor avea de desenat un tablou de primăvară în care albinuţa îşi va găsi prietenii.  

Activitatea se încheie cu jocul distractiv „Albinuţa a zburat!” şi euritmie –Dans cu umbreluţe.  
Activitatea integrată poate fi definită ca fiind un demers coerent, global în care graniţele dintre 

discipline dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu bine stabilit, în scopul investigării unei 
teme.  

Activităţile integrate se pot desfăşura atât în cadrul unui proiect, dar şi în cadrul temelor săptămânale. 
Prin abordarea activităţilor în formă integrată, educatoarea organizează învăţarea ca un regizor, un 
moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii, sentimente, 
să fie parteneri în învăţare. Astfel, educatoarea dobândeşte diferite competenţe, cum ar fi: consilier, 
mediator, coordonator, coevaluator, animator, partener în învăţare. Prin aceste activităţi se va pune 
accentul pe dezvoltarea gândirii critice, pe latura calitativă a formării, pe feed-back-ul pozitiv. Integrarea 
se va face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor corespunzătoare ariilor 
curriculare implicate. 

 „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi 
reuşi sau voi 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.” (Child’s Appeal) 

Bibliografie: 

1. “ Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani”  - 2008
2. Silvia Breben, Elena Goncea “Metode interactive de grup”- Ghid metodic
3. Preda, Viorica; Pletea, Mioara; Grama, Filofteia; Cucoş, Aureliana, - „Ghid pentru proiecte

tematice”, Bucureşti, Ed. Humanitas Educational, 2005 
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CREATIVITATEA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

Chirilă Simona-Anca 
Şcoala Gimnazială Giarmata 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de 
evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 
disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului 
social. 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă au 
existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea creativităţii, 
observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul 
de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează 
produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele 
lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, 
să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de 
comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 
la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 
de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

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

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc niste condiţii: 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 
- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 
Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii acestora 

prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care face parte. 
Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că 

aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 
Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă 

că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile extraşcolare. Acest lucru nu 
înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să conştientizeze cât de necesare sunt 
cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 
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Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ - participative de implicare a copiilor, multe 
acţiuni se desfasoara în afara scolii – în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni ecologice, 
sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

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

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi 

recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - 
excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, 
termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. 

Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi mişcare 
îmbracă forme multiple :serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, proiecte 
educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, 
de  dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor 
sau de calculator . 

Excursiile sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. 
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 

uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii şcoala noastră, pe traseul 
Păgaia-Oradea-Deva-Cluj şi retur . 

Aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au 
încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

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

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.Această 
activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a 
unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 
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3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar Chirilă Violeta 
C. N. I. “Carmen Sylva” Petroșani 

 „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,  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 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. 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. 

 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 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. 

 În acest sens ,am realizat ,în acest an școlar ,un proiect educațional intitulat “1 Decembrie-Ziua 
tuturor românilor ”,în parteneriat cu Grădinița P.P.Nr.3 Petroșani . 

 Scopul principal al activității a fost acela de stimulare a expresivităţii prin interpretarea de poezii  și 
cântece  și exprimarea imaginației creatoare prin  desene, postere și insigne aniversare. De asemenea ,am 
urmărit: dezvoltarea, consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic; îmbogăţirea cunoştinţelor 
istorice; întelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre momentele cele mai 
importante pentru poporul nostru.  
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Obiectivele urmărite au fost: să manifeste imaginație creatoare privind evenimentul aniversat în 
desene, pictură, postere; să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse; să caute la biblioteca 
școlară și pe internet informații care oglindesc acest mare eveniment; să înveţe cântece și dansuri 
specifice; să memoreze poezii dedicate acestei zile istorice. 

Rezultatele așteptate în urma derulării proiectului au fost:  implicarea activă a  elevilor  în procesul de 
inițiere și desfășurare a proiectului ;  manifestarea sentimentului de dragoste de țara  și a simțămintelor 
patriotice  de către participanții direcți și indirecți . 

Programul proiectului a cuprins următoarele activități: stabilirea planului de desfășurare a 
evenimentelor cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei; confectionarea de insigne aniversare și stegulețe 
pentru marcarea evenimentului; expoziție de desene; recital de poezie și interpretare de cântece dedicate 
marelui eveniment ;interpretarea dansurilor tematice;diseminarea evenimentului. 

Impactul proiectului se dorește a fi unul pozitiv pentru toți factorii implicați și urmărește  întărirea  
colaborării  între școală și grădiniță. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Prof. înv. primar Chiriță Larisa Irinel 
Colegiul Național “Spiru Haret” 

Târgu Jiu, județul Gorj 

Părinţii reprezintă un factor cheie în educaţia şi dezvoltarea psiho-socială a copilului. Uşurinţa cu care 
copilul se adaptează la solicitarile vieţii, performanţele academice, precum şi nivelul de implicare şi 
participare sunt rezultatele directe al factorului educaţional şi afectiv al relaţiei părinte-copil. 

Rolul pe care şi-l asumă părintele în primii ani de viaţă a copilului, atitudinea şi aspiraţiile acestuia, 
vor pune amprenta semnificativ asupra dezvoltării intelectuale şi sociale a acestuia. La vârsta copilăriei, 
poveştile şi basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele reprezintă un instrument foarte important 
aflat la îndemâna părinţiilor, pentru a stimula dragostea de lectură şi cărţi, curiozitatea intelectuală a 
micuţului, dar şi un instrument pentru a consolida legătura afectivă copil-părinte. 

La vârsta copilăriei, poveştile şi desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vieţii afective a 
copilului. În această etapă de vârstă se fixează principalele valori şi modele de viaţă, iar copilul se 
identifică cu personajul care corespunde cu modelului educaţional existent. Personajele din basme ne 
însoţesc în anii copilăriei şi ne oferă modele pe care se le urmeze în viaţa adultă. 

Poveştile joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul poveştilor, 
copilul descoperă lumea şi se poate plasa în situaţii de viaţă în afara contextului familial. Prin lupta dintre 
bine şi rău şi situaţiile conflictuale întâlnite, copilul învaţă strategii de viaţă, descoperă consecinţele unor 
fapte şi atitudini şi îşi însuşeşte comportamente sociale pozitive. Fără a fi obligat să treacă printr-o 
experienţă negativă, copilul poate învăţa astfel să descopere lumea din jur, oamenii şi modul în care 
aceştia acţionează în diferite situaţii de viaţă. Multe dintre poveştile pentru copii semnalează la nivel 
metaforic lupta dintre bine şi rău, identifică principalele tipologii comportamentale, precum şi modul în 
care anumite situaţii concrete de viaţă îşi pot găsi rezolvarea. 

Astfel, poveşti precum Capra cu trei iezi sau Scufiţa Roşie transmit copiilor anumite modele de viaţă. 
În Capra cu trei iezi, copiii înţeleg prin intermediul metaforei faptul că, până la o anumită vârstă trebuie 
să asculte şi să respecte sfatul părinţilor pentru a evita pericolele iminente. Această povestire este plină de 
exemple educative prin care copilul este expus în plan imaginar unor primejdii cu care se confruntă 
adunci când iese din cuvântul părinţilor. Scufiţa Roşie, de asemenea, vorbeşte despre riscul şi primejdiile 
cu care ne putem confrunta atunci când ne abatem de la drumul stabilit pentru a ajunge la un obiectiv. 
Finalul acestor poveşti aduce întotdeauna soluţia salvatoare prin implicarea factorilor educaţionali, 
reprezentaţi de familie şi ceilalţi formatori din viaţa copilului. 

Poveştile stimulează dorinţa de cunoaştere, imaginaţia şi creativitatea copilului. Contextul narativ al 
basmului facilitează accesul copilului la cuvinte şi expresii noi, permite înţelegerea sensului unor cuvinte 
abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel limbajul şi gândirea. Imaginaţia şi creativitatea joacă un rol 
important în viaţa copilului pentru că ea este cea care îl ajută pe copil să stabilească o legătură între lumea 
sa internă şi cea externă, să îşi construiască propria imagine de sine şi să dezvolte pe viitor strategii  de 
succes pentru rezolvarea problemelor şi identificarea soluţiilor. 

În basmele fantastice copilul descoperă existenţa unor lumi complexe, ce sunt guvernate de reguli şi 
principii. Astfel, copilului îi este activat interesul pentru înţelegerea şi fixarea unor concepte care altfel ar 
fi fost foarte greu de înţeles. Atunci când zmeul cel mare, din Greuceanu, a furat de pe cer soarele şi luna, 
copilului îi va fi stârnit interesul să descopere funcţionalitatea universului. El va întreba, de exemplu, cum 
se ajunge la soare, cum este format cerul sau ce este luna. Părinţii în aceste situaţii trebuie să reacţioneze 
pozitiv în sensul explicării acestor concepte, în funcţie de vârstă şi cunoştinţele deja existente. 

Poveştile îmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul ajungând să trăiască 
alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experienţele la care acestea sunt supuse şi să înveţe să îşi 
exprime propria emoţie în funcţie de contextul şi desfăşurarea povestirii. Copiii pun întrebări părinţilor, se 
bucură pentru victoria personajului cu care se identifică, devin trişti sau îngrijoraţi atunci când personajul 
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respectiv se află în dificultate şi învaţă să îşi definească propriile emoţii în raport cu anumite situaţii de 
viaţă. Tot în acest context, copilul învaţă să îşi definească emoţiile pozitive în raport cu cele negative şi 
dezvoltă anumite comportamente de tip social. 

Poveştile consolidează legătura dintre copil şi părinte prin implicarea ambelor părţi într-o activitate 
care îi reuneşte prin cuvinte, comportamente şi trăiri afective. Părintele este cel care creează contextul, 
devenind regizorul unei scene de viaţă, iar copilul o trăieşte. Poveştile reprezintă pretextul cel mai 
favorabil pentru a stabili o legătură profundă între părinte şi copil, prin alocarea unui timp unic, comun, în 
care părţile consolidează relaţia. Astfel, cititul sau nararea unei poveşti poate deveni un ritual al familiei, 
contribuind astfel la definirea unui program comun. 

Poveştile au un rol important în dezvoltarea anumitor abilităţi specifice necesare în viaţă. Poveşti 
precum Greuceanu, Făt Frumos sau Harap Alb au un profund caracter iniţiatic, oferindu-le copiilor 
anumite repere despre cum să acţioneze în viaţă, în anumite situaţii. Copiii se identifică cu personajul şi 
înţeleg că atunci când ies de sub tutela familiei trebuie să înveţe anumite comportamente care se dovedesc 
a fi vitale pentru dezvoltarea, adaptarea şi reuşita acestuia pe viitor. 

Deşi poveştile pentru copii aduc beneficii şi sunt recomandate ca principal factor educativ pentru 
această etapă de vârstă, sunt situaţii când părinţii trebuie filtreze şi să explice copilului anumite cadre sau 
evenimente în funcţie de personalitatea celui mic. 

Unele poveşti oferă scene intense de violenţă pe care părintele trebuie să le estompeze mai ales atunci 
când copilul este sensibil şi reacţionează negativ la acestea. În Alba ca Zăpada, de exemplu, vrăjitoarea îi 
cere vânătorului să îi aducă drept dovadă a morţii acesteia, ficatul, imagine care poate declanşa anumite 
emoţii negative, temeri sau frici din partea copilului. De asemenea, anumite personaje negative, 
întruchipate în balaur sau zmeu, sunt folosite drept mijloace educative pentru pedepsirea copilului. 
Afirmaţii de genul “O să vină balaurul să te mănânce dacă nu eşti cuminte” pot fixa anumite frici care 
ulterior se pot transforma în fobii sau dependenţe de alte persoane. Prezenţa părintelui în preajma 
copilului devine astfel un factor de echilibru şi securitate care poate declanşa anumite dependenţe. 

BIBLIOGRAFIE: 

Băjenaru L., Contribuţia jocurilor didactice la dezvoltarea limbajului, Revista de pedagogie,               
nr. 1-2, București, E.D.P., 1996, pag. 92-97 

Bodolan V., Jocul didactic - mijloc de dezvoltare al comunicării verbale, Revista de pedagogie,      
nr.12, E.D.P., București, 1986, pag. 41-42 

Bruner J., Procesul educaţiei intelectuale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1970 
Buşneag D., Posibilitatea proiectării ştiinţifice a activităţilor din grădiniţă, Revista de pedagogie,   

nr.8, E.D.P., București, 1986, pag. 39-41 
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Activitati extracurriculare - forme si continuturi 

Prof. Chiriță Grigore Capitolina 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, Teleorman 

Termenul „activităţi extracurriculare” face referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, 
artistice etc.) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela 
lor sau în colaborare), în grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile 
cadru de învăţământ şi din Curriculumul la decizia sau propunerea şcolii. 

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 implemetarea 
unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

În unele situaţii, activităţile extracurriculare 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 cadrului didactic (în 
colaborare cu alţi factori educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care ale a educabilului, în 
cadrul activităţii care devine cea mai interesantă pentru acesta. Din aceste considerente, rolul şcolii este 
acela de a furniza cele mai valoroase activităţi extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma 
spre acestea. 

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. 

Indiferent de nivelul de acţiune şi de tipul de control, procesul proiectării activităţilor extracurriculare 
se desfăşoară în mai multe etape şi se manifestă, structurat în jurul următoarelor aspecte: 

1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul de
implementare a activităţilor extracurriculare. 

2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale,  planificate şi
organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor urmărite, 
conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale educabililor. 

3. Alegerea conţinuturilor   prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare, conform unor
criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe nevoile şi interesele 
educabililor. 

4. Organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor  în activităţi specifice cu caracter
extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor două aspecte, ca şi repere 
orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice. 

5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentru eficientizarea şi
optimizarea activităţilor extracurriculare. Modalităţile sunt: evaluarea realizată de către principalele 
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categorii de persoane care vor fi implicate în activităţile extracurriculare şi evaluarea prin testarea efectivă 
în practică a proiectului extracurricular, pentru a-i certifica eficienţa. 

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; 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Profesor pentru învățământ preșcolar: Chirtes Raluca Paula     
Grădinița Cu Program Normal Petelea, Mureș   

SCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PETELEA 

Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ 

„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”) 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are foarte multe 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 copi 

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 in 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 Grădina Zoologică.  
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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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BIBLIOTECA ȘCOLARĂ-LABORATOR AL ÎNVĂȚĂRII 

CHIRU PAULA-LUIZA 
Bibliotecar 

Școala Gimnazială Nr.  142,  Bucureşti 

In mod obişnuit, termenul de bibliotecă evocă ,,o colecţie de cărţi, periodice, etc. spre a le pune, 
organizat, la dispoziţia cititorilor”.  In zilele noastre, termenul a căpătat o accepţie mult mai largă, pentru 
că biblioteca şcolară, de pildă, ca să ne referim la un domeniu specific, a devenit un cadru autentic de 
instrucţie şi educaţie. Si aceasta pentru că înnoirea procesului de învăţământ a solicitat regândirea 
întregului ansamblu pedagogic din şcoli şi, odată cu aceasta, a determinărilor şi relaţiilor existente între 
cei supuşi educaţiei şi toţi factorii care concură la formarea tipului de personalitate umană aspirând la 
multilateralitate. 

Valoarea acestui demers, cu adânci semnificaţii intelectuale şi morale, este cu atât mai mare, cu cât 
întreaga activitate desfăşurată în perimetrul influenţelor pozitive exercitate de biblioteca şcolară îşi află 
deplina materializare în interesul declanşat în conştiinţele şi sufletele copiilor şi tinerilor pentru 
asimilarea, deopotrivă, a lumii exterioare. 

Rolul cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă intelectuală,  sprijinite pe o motivaţie psihologică, ca şi 
pe anumite trăsături de caracter, n-a fost niciodată contestat. Dintr-un centru de distribuţie şi o sală de 
lectură, biblioteca şcolară a devenit un laborator al învăţării, iar bibliotecarul nu mai este un simplu 
gestionar, ci un membru al colectivului didactic, un factor, deloc neglijabil, de activizare a instruirii şi 
educării elevilor, un specialist în coordonarea lecturii tuturor elevilor din şcoală. 

Experienţa pedagogică acumulată de bibliotecarii şcolari dispune de un tezaur bogat de metode care 
pot fi folosite în acest scop. Inţelegând că învăţătura, trebuie să dea satisfacţie, bibliotecarul are datoria 
să-şi propună să formeze motivaţia intrinsecă, prin trezirea curiozităţii, prin însuşi conţinutul activităţii de 
bibliotecă, prin diferite modalităţi de recompensă, folosind, după caz, disponibilităţile native ale copiilor. 

Biblioteca şcolară îi ajută, aşadar, pe tinerii de toate vârstele să se pregătescă pentru a trăi într-o lume 
în care progresul ştiinţelor se accelerează neîncetat, ceea ce impune nu numai o informare completă şi 
însuşirea unor metode de lucru cu cartea, ci şi stimularea creativităţii. De la stadiul pasiv, al acumulării 
diverselor informaţii culese din cărţile şi documentele puse la îndemână de bibliotecă, elevii sunt orientaţi 
spre o etapă activă, de elaborare a unor texte originale: monografii ale şcoliilor, scrieri literare, albume, 
montaje literar-muzicale. 

Trebuie să subliniez că biblioteca şcolară are o sarcină educativă de mare răspundere. Ea trebuie să-şi 
facă simţită prezenţa, să-i cunoască bine pe cei ce doresc să-i devină cititori, să ştie să-şi dezvăluie 
măreţia tainelor, să-i ofere fiecăruia cărţile şi instrumentele muncii cu cartea, necesare pentru şcoală, 
pentru viaţă. Biblioteca este totodată şi un important instrument de dezvoltare a aptitudinilor creatoare ale 
şcolarilor, fiind cunoscut, locul pe care îl ocupă revistele şcolare şi cercurile artistice în descoperirea şi 
afirmarea talentelor aflate la vârsta inerentelor căutări. Literatura, arta plastică, muzica, dramaturgia au 
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devenit bunuri ale vieţii cotidiene, ale fiecărui om. A şti să gestionezi cărţi are semnificaţia unui act de 
cultură, de care pot şi trebuie să beneficieze cât mai mulţi cititori. Locul unde elevii se simt îndemnaţi să 
lucreze, să mediteze şi să aspire spre frumuseţea actului de creaţie,  e aici, în atmosfera bibliotecii. Fişa de 
cititor a elevului, deschisă şi urmărită pe toată durata şcolarităţii, constituie o sursă de bogate informaţii 
despre domeniile lui de preferinţă, ceea ce poate contribui la orientarea şcolară şi profesională a tinerilor.

Biblioteca şcolară oferă elevilor posibilităţi multiple de a-şi însuşi o largă arie de informaţii din toate 
domeniile şi, totodată, de a-şi forma şi dezvolta acele calităţi şi instrumente ale muncii intelectuale care să 
le permită adaptarea la schimbările rapide şi profunde ce se produc într-o societate predominant dinamică, 
cum este societatea românească a zilelor noastre. 

Intr-o lume în schimbare, biblioteca este o punte între „ieri” şi „mâine”: ea oferă siguranţă, 
continuitate şi încredere. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ - ȘCOALA ALTFEL 

Institutor Chiru Ramona Elena 
Școala Gimnazială Brădeanu, jud. Buzău 

Titlul: Calculatorul, un prieten de nădejde! 
Grup țintă: elevii clasei a III-a; 
Argument: Calculatorul este un mijloc modern de educație, facilitând trecerea de la acumularea      

pasivă de informații de către elevi, la învațarea prin descoperire, dezvoltându-și  abilitățile și strategiile 
cognitive, pe care le vor folosi și adapta în diverse situații. 

Scop: Dezvoltarea capacității de a utiliza calculatorul, pentru îndeplinirea unor sarcini și  rezolvarea 
unor situații problematice. 

Obiective: - Recunoasterea părților componente ale calculatorului; 
- Înțelegerea rolului fiecarei părți componente; 
-Dezvoltarea deprinderilor de a utiliza calculatorul; 
- Dezvoltarea deprinderilor necesare muncii individuale; 
- Însușirea de noțiuni noi, prin intermediul jocului. 

Resurse:    - umane: elevi, cadre didactice, părinți; 
- materiale: planse, pelerine, laptop, videoproiector. 

Desfășurare: - Prezentarea părților componente ale calculatorului și utilitatea lor; 
- Jocuri diverse; 
- Sceneta: Calculatorul, un prieten de nădejde! 
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Rezultate așteptate: 
- Învățarea prin explorare; 
-  Învățarea prin descoperire; 
- Antrenarea creativității  și abilităților elevilor; 
- Întelegerea diferitelor procese și fenomene. 
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De ne veți dori aici 
Noi nicicând nu vom pleca. 

Și de veți avea nevoie, 
Oricând vă vom ajuta. 

Chiar dacă suntem din plastic, 
Avem și un sufletel... 

E ascuns bine sub taste 
Și se bucură și el, 
De copiii înțeleg 

Când în ajutor le vine, 
Și atunci când catalogul 

E plin doar de "Foarte Bine". 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE. CLUBURILE ŞCOLARE 

Prof. Chiş Florida Rita 
Liceul Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei 

Conceptul de activitate extraşcolară/ extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului 
global de învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului, specific 
învăţământului de tip tradiţional. Vorbim, de asemenea, de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi 
(life-long learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extraşcolar /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. 

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 iasă din monotonia de zi cu zi. Mai mult, 
activităţile extracurriculare au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra 
performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în general. 

 Ca efecte ale participării elevilor la activităţile extraşcolare notăm: 
- o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 

abandoneze cursurile;  
- impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că promovează 

activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii elevilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a 
autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor;  

- dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste; 
- scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  
- o implicare mai amplă a părinţilor, a comunitatii în viaţa şcolii. 
Aria activităţilor extraşcolare este dificil de delimitat. 
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 remarcă însă 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 

Ne vom opri în continuare la o formă anume de organizare a activităţilor extraşcolare: clubul de 
dezbateri. 

Procesul de comunicare este unul dintre cele mai complexe eforturi pe care le facem în fiecare zi, 
indiferent cui şi cum ne adresăm. Cele mai mari dificultăţi le avem în încercarea de a ne face expliciţi sau 
de a ne argumenta o cauză. Comunicare rămâne piatra de temelie a relaţiilor umane. Clubul de 
dezbateri îşi propune să îi ajute pe liceeni să devină conştienţi că procesul de comunicare şi eventual 
argumentarea urmează o structură clară, în care moţiunea, argumentele şi criteriile ce le definesc 
alcătuiesc un tot unitar. 

Dezbaterile sunt un sport intelectual ideal pentru a-i dezvolta adolescentului gândirea analitică, 
abilitățile oratorice și spiritul de echipă, precum și nivelul de informare; sunt mijlocul perfect prin care 
societatea poate evolua in spiritul toleranţei, al spiritului civic participativ. Educația prin dezbateri este 
deci esenţială pentru democraţie, prin urmare imperativă pentru generația tânără pe care o creștem să 
fie critică și independentă. 
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Cluburile de debate pot exista în cadrul liceelor, facultăților, organizațiilor de tineret șamd. Când este 
găzduit de o instituție de învățământ, clubul de debate devine o activitate extra-curiculară. 

Clubul de debate este guvernat de următoarele principii: 

Un club trebuie să permită membrilor săi să se întâlnească periodic (săptămânal sau la două 
săptămâni), deoarece activitățile de debate și public speaking necesită pregătire. 

Un club trebuie să promoveze participarea, implicarea activă și dezvoltarea fiecăruia dintre membri. 
Astfel, rolurile trebuie împărțite între membri, astfel încât să fie promovată munca în echipă și învățarea 
continuă de la colegii de club.  

Clubul de debate trebuie să ofere membrilor oportunități de participare la diferite evenimente: 
Activitățile unui club nu se limitează la sesiunile de pregătire și la dezbaterile “amicale”, ci oferă șansa 
membrilor de a participa la activități în afara clubului. Acestea constau în activități organizate în 
colaborare cu alte cluburi de debate, turnee de dezbateri (locale, regionale, naționale, internaționale), 
evenimente publice, forumuri.  

Funcţionarea unui club de debate oferă oportunitatea realizării unor parteneriate cu alte şcoli, cluburi 
de debate sau organizaţii nonguvernamentale care au scop educaţional şi/sau sunt specializate pe activităţi 
de dezvoltare a mişcării de debate. 

Bibliografie: 

Cucoş, Constantin., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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ROLUL ACTIVITĂȚIILOR EXTRAȘCOLARE             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. CHIȘ MARTA MIHAELA   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

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 școlară propriu-zisă. 

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. Astfel, organizăm în fiecare an, în funcţie de 
tema de studiu a anumitor discipline, o serie de vizite tematice la: muzee, monumente istorice, Grădina 
Zoologică, Grădina Botanică, ferma de animale, piaţa de legume, parcuri, teatre, zone de interes în afara 
oraşului. 

Am organizat diferite proiecte ecologice pentru a le insufla copiilor grija faţă de natură. Deoarece ştim 
că ecologia este arta de a trăi frumos. Copiii noştri sunt educaţi să iubească natura, să o respecte şi să o 
protejeze. Activităţile extracuriculare în sfera ecologiei le permit copiilor să experimenteze direct o serie 
de concepte care, altfel, ar fi acoperite numai în teorie de orele de biologie sau ştiinţe ale naturii din şcoli.  

Proiectele antreprenoriale nu lipsesc nici ele. Ne dorim să formăm elevi pregătiţi pentru viaţă şi cum 
viaţa se desfăşoară la două niveluri, unul material şi riguros şi altul al creativităţii şi libertăţii intelectuale, 
prin proiectul „Îmi câştig singur banii” îi învăţăm pe copii să fie responsabili, să-şi drămuiască singuri 
banii câştigaţi, să aprecieze munca şi să lucreze în echipă. 

Pentru că OGIS pune accent pe importanţa rolului pe care îl au părinţii în actul educaţional, 
organizăm, pe parcursul unui an şcolar, o serie de acţiuni şi evenimente dedicate acestora: 

– Evenimente organizate pentru părinţi: Carnaval de Halloween, Sebarea de Crăciun, 8 Martie,
Serbarea de sfârşit de an şcolar, Ziua Tăticilor, Barbeque, Bazar de Paște etc. 

– Workshop-uri în care părinţii lucrează alături de copii: confecţionează diferite ornamente, realizează
lucrări artistice pe care le expunem în cadrul expoziţiilor de artă organizate de OGIS, etc. 

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. 
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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. 

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: 

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. https://secure.ihaveaplaniowa.gov
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

PROF. CHIȘBORA FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD,  JUD BIHOR 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 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. „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”. 

Depinde de asemenea şi de măsura în care se reuşeşte să se pună bazele formării personalităţii 
copiilor. 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. 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. 

Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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. 

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 in 
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, atelierele creative, şezătoarele, 
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 necondiţionat 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. 

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 
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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.  

„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. Prin activităţile la care 
participă, elevii 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.  

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

Bibliografie:  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof. inv. primar Chiţă Milica Daniela 

„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 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 şi 
şcolarilor. 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 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. 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. 

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 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.  

Copii 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. 
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Rolul activităților extrașcolare  în grupa”Buburuzelor” 

Profesor învățământ preșcolar: Chiu Mirela 
Grădinița P. P. nr. 1, Arad 

 „Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat” 
Burrhus Frederic Skinner 

Pornind de la îndemnul lui Burrhus Frederic Skinner, noi cadrele didactice trebuie să-i învățăm pe 
copii să învingă dificultățile prin fapte reale, să-i situăm în dialog cu mediu, să-i facem să-și exerseze 
capacitatea de-a opta și lua decizii, pentru că perioada preșcolară este decisivă pentru  formarea viitorului 
școlar.  

Aceasta lasă cele mai durabile urme în care se constituie premisele preșcolarității. De aceea, grădinița 
prin acțiunile și activitățile sale, urmărește valorificarea potențialului creativ la preșcolari, în cadrul unui 
sistem instructiv-educativ bine organizat și structurat unde copilul să aibe dreptul  să-și formeze 
personalitatea și prin experiența proprie. Grădinița are menirea de a transmite valori culturale, istorice și 
sociale la nivelul cerințelor educaționale. Grădinița, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi 
conținutul cunoștințelor pe care le comunică copiilor, nu poate da satisfacție setei de investigare și 
cutezanță creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească orizontul de 
cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa puternic.  

Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv- educativ presupune îmbinarea activităților 
școlare cu cele extrașcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valențe formative, deoarece acestea permit 
manifestarea creativității și imaginației copilului preșcolar. Datoria  educatoarelor, care sunt deschizătoare 
de drumuri, este de a-i îndruma pe copii în diverse activități care să coincidă cu societatea de astăzi. 
Cadrul didactic își poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-și astfel 
măiestria și tactul pedagogic dar și dragostea față de copii.   

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber.  

Având un caracter atractiv, preșcolarii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități.  

De aceea, grădinița trebuie să ofere diverse astfel de activități pentru ai atrage pe copii . 
Dintre aceste activități putem enumera:  
- serbări 
- excursii 
- tabere 
- plimbări 
- organizarea unor jocuri sportive 
- vizionarea unor spectacole de teatru 
- concursuri școlare. 
Toate aceste activități ocupă un rol important în ansamblul influențelor educative din grupa 

”Buburuzelor”. Ele lărgesc orizontul de cunoaștere, aduc o contribuție însemnată și la educația morală, 
estetică a copiilor, au un conținut flexibil și variat, cuprinzând cunoștințe din domeniul artei, științei, 
sportului, oferă copiilor oportunități multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiție, 
valorificarea potențialului intelectual și al aptitudinilor, stimularea imaginației creativității și inițiativei.  

Serbările reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităților de vorbire și înclinărilor artistice 
ale copiilor. Prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-și cunoască 
foarte bine colegii de grupă, să colaboreze și să se afirme în fața colectivului prin mijloace proprii. Toate 
serbările pregătite susținute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinței, a 
încrederii în forțele proprii. Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru țară, pentru 
frumos, fiind un prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție atât pentru copii cât și pentru părinți. Grupa 
Buburuzelor a organizat serbări cu ocazia zilei de 8 Martie, Crăciun, sfârșit de an școlar.  
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Excursiile desfășurate de către copii grupei mijlocii au condus la dezvoltarea intelectuală și fizică, la 
educarea lui cetățenească și patriotică. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și a vieții 
sociale, copii din grupa ”Buburuzelor” dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, 
informații despre plante  și animale, despre anotimpuri, despre frumusețile și bogățiile patriei, despre 
trecutul istoric al poporului român. Toate aceste informații s-au acumulat în urma vizitei la Grădina 
zoologică din Timișoara, Muzeul de Științele Naturii, excursie la Lunca Mureșului. 

Vizionările de spectacolele sunt activități extrașcolare prin care copii fac cunoștință cu lumea 
minunată a artei. Împreună cu copii grupei ”Buburuzelor” am participat la piese de teatru: Motanul 
încălțat, Turtița lăudăroasă, etc.  

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativității preșcolarilor, au posibilitatea să 
demonstreze ce au învățat la grădiniță, să deseneze diferite aspecte: desene pe asfalt, etc.  

Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la diferite 
activități extrașcolare cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem folosi în ajutorul nostru. Desfășurând 
activități extrașcolare, munca noastră  devine mai ușoară deoarece aceste activități sunt atractive și 
totodată benefice pentru copii noștri.   

Bibliografie:  

Gabriela Kelemen, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, editura Universității ”Aurel Vlaicu” 
Arad 2010  
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„Școala altfel” - importanța ei pentru elevi 

Prof. Înv. Primar  CIACÂRU MIHAELA 
Şcoala Gimnazială Nr. 26 Galaţi 

 „Şcoala altfel” reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei 
ce durează strict 50 de minute. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de 
elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. 

Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesoriisunt 
dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” decât se pot stabili 
în cadrul unei ore de curs. Cu această  experienţa a celor cinci zile în care şcoala şi-a schimbat mersul, ne-
am obişnuit de-a lungul anilor. 

Din perspectiva profesorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, dar după această 
săptămână am constatat că elevii mei erau foarte încântați de activitățile desfășurate și așteptau cu 
nerăbdare săptămâna din anul următor. 

Ulterior, am fost surprinsă de un sentiment pe care nu am  mai avut niciodată ocazia să îl traiesc. 
Acela al lipsei presiunii unui clopoţel, a tablei, a testului care urma. 

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului. Ultimele cinci zile au fost pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai 
bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare 
transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru 
care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o 
modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre 
conţinutul învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin 
centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. 
Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare.  

Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea 
învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. Putem face învăţarea mai interesantă, 
reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii 
să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o 
finalitate măsurabilă.  

Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul de 
elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. Putem grupa 
într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii în cadrul unor 
scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme de 
activităţi transdisciplinare. 

În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceiaşi 
noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul 
propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, construieşte, 
cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, 
originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului. 

Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă,bazată pe 
sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este 
îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a 
sarcinilor. 

În săptămâna aceasta, elevii mei de la clasa aII-a erau extrem de curioși să participe la noile activități. 
Am constat că au fost extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu 
plăcutul și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. Activitățile practice s-au împletit cu momentele de 
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relaxare în aer liber. Plini de entuziasm și bucuroși că au participat la toate activitățile propuse, elevii mei 
și-au prezentat părinților, în cea de-a cincea zi, produsele finale. 

Bibliografie: 

 Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană;
 Ciolan, Lucian, 2008, Invatarea integrata, Editura Polirom, Iaşi.
 https://www.didactic.ro/materiale/26988_-coala-altfel-referat
 www.tribunainvatamantului.ro/altfel-de-ganduri-despre-scoala-altfel/
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. inv. primar Cibu Eugenia
Scoala Gimnazială NR. 2 SEBEȘ, JUD. ALBA 

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. 

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 
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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) 

Bibliografie: 
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Comemorarea eroilor – 
activitate extracurriculară de formare educativă a elevilor 

prof. Cilibiu Maria 
Școala Gimnazială Sâmbotin, com. Schela, jud. Gorj 

Educația democratică  din secolul XXI este o educație interdisciplinară, interculturală, a tehnologiei, a 
formării de valori și atitudini de toleranță, de comunicare globală. Se pune mare accent pe interpretare 
logică, proprie a celor ce ne înconjoară; prin această educație generațiile de elevi trebuie să devină 
pragmatici, ideile lor să fie aplicabile – tehnice, cele umaniste, de concepție, sensibile fiind oarecum 
opturate, limbajul lor devenind simplu și puțin laborios. 

Interesul pentru trecut și studiul lui în mod național și patriotic a fost înlocuit cu descrieri simpliste, 
lacunare, cu o interpretare extrem de obiectivă, amintind în stil enciclopedic faptele săvârșite.  

Trecutul eroic al neamului este puțin studiat sau deloc în noile programe școlare, punându-se accent 
pe o prezentare rapidă a relațiilor interstatale, acordând o mare atenție elementelor de civilizație, sociale, 
economice. A rămas astfel în seama studierii istoriei locale – prin activități extracurriculare și 
extrașcolare: simpozioane, conferințe, concursuri – a evenimentelor care ne definesc ca neam. 

Printre acestea se numără și sentimentul patriotic ce-l generează sau ar trebui să-l nască comemorarea 
eroilor. Acțiunea în sine este una împământenită și de la sine înțeleasă pentru generațiile de peste 45-50 
de ani. Mai greu de insuflat și păstrat este pentru tinerii care studiază istoria extrem de obiectiv și lacunar. 
Din acest motiv, singurul care mai poate redresa lipsa de sentiment și atitudine patriotică este cadrul 
didactic. 

Pentru că istoria nu se mai predă național s-a găsit în altă parte o soluție: înființarea de organizații și 
societăți apărute din pasiune, dragoste, respect pentru valorile identificatoare de neam și țară, precum 
Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, cu filiale în fiecare județ sau Societatea de Științe 
Istorice – instituție științifică ce păstrează și transmite valorile naționale. 

Revenind la cadrul didactic – inițiator și păstrător de patriotism – el apelează tot la mediul 
organizațional pentru atingerea acestui scop. În cazurile fericite, familia și comunitatea pot contribui 
armonios în păstrarea identității naționale. Există comunități locale păstrătoare/ inițiatoare de tradiții și 
obiceiuri ce nu-și uită strămoșii, se implică în educarea tinerilor în spirit civic și patriotic, sunt prezente la 
evenimente și chiar le gestionează, asumându-și buna desfășurare, păstrând totodată o relație strânsă cu 
școala ca factor elementar de formare și educare a tinerilor. Iar în acest scop se formează acel trio 
păstrător al identității naționale românești: Școală – Biserică – Familie, înglobat în comunitatea locală. 

Insuflarea sentimentului patriotic, în acest studiu comemorarea eroilor, și intarea în contact cu această 
temă se petrece la școală și în familie, dar prima pare să aibă întâietate în unele cazuri. În această ordine 
au stabilit înșiși elevii în cadrul unei ore de curs dedicate anume temei în dezbatere. Fiind de vârstă mică 
și îndepărtați de evenimentele care au cutremurat lumea în a doua jumătate a secolului trecut, ei nu au 
tangență directă cu bunici plecați/veniți pe/de pe front, iar amintirea stră-străbunicilor este oarecum 
ștearsă din memorie. Din acest motiv spun ei că la școală au aflat prima dată de eroii neamului. Am făcut 
o comparație cu mine la vârsta lor (claasa a V-a) și mi-am amintit că bunica îmi spunea deseori despre
tatăl ei că a fost în concentrare la Cotul Donului. În cazul lor puțini mai pot afla de la bunici astfel de 
fapte trecute. De aici și concluzia: îndepărtarea de trecut - firească de altfel – șterge din memoria 
colectivă faptul și evenimentul desfășurat.  

În acest sens rolul de a transmite generațiilor viitoare respectul și recunoștința eroilor noștri revine 
monumentelor închinate lor, zilelor de comemorare de peste an, dar și activităților desfășurate pe această 
temă la școală. 

Pentru a introduce elevii în studiul de cercetare, am aplicat metoda Brainstorming (asaltul de idei) și 
am notat pe tablă ideile lor întrun ciorchine grafic. Acțiunea cea mai interesantă s-a petrecut la clasa a V-
a. 

Cei mici au fost foarte activi, cu excepția a trei băieței (din 14 elevi – efectivul clasei): mai jucăuși și 
plini de energie, restul clasei fiind activă și atentă la tema de dezbatere. 
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La întrebarea ce înseamnă comemorarea eroilor răspunsurile lor au fost: amintire, respect, 
recunoștință, felicitare (impropiu spus, dar sunt gândurile lor). Au știut și au marcat și zile specifice de 
comemorare: 1 Decembrie (Ziua Națională), Ziua Veteranilor (29 aprilie), Ziua Eroilor. La nivelul școlii 
și comunității aceste activități le desfășurăm – menționat de ei – la Monumentele închinate Eroilor 
Neamului (două în localitate) sau la Biserică. Întrucât elevii au participat la două mari evenimente 
organizate în amintirea eroilor noștri până în momentul de față pentru anul școlar în curs: Ziua Națională 
și 14 octombrie 2018 (împlinirea celor 102 ani de la Lupta de la Rasovița, sat al comunei Lelești, ce face 
parte din odiseea luptelor de pe Jiu din toamna lui 1916. Tot acum s-a sfințit și Monumentul refăcut doar 
cu sprijinul localnicilor, din dorința lor) – aici activitatea s-a desfășurat cu participarea directă a 
oficialităților județului Gorj și a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Gorj. Școala 
a fost reprezentată de conducere, cadre didactice și de elevi ai claselor CP-VIII. Un grup dirijat de 
directorul unității a susținut un mic spectacol, recitânt cântece și poezii patriotice. În acest context o elevă 
a clasei a V-a a interpretat spre emoționarea publicului ”Cântă cucul”, moment reținut foarte bine chiar de 
colegii ei la momentul realizării studiului. La discuția din clasă am invitat-o pe eleva talentată să ne cânte 
și să ne încânte încă o dată, de data asta ca un experiment pentru clasă, intervenind cu explicația 
versurilor pentru înțelerea lor de către cei mici. La final, elevii au notat pe un bilețel întrun cuvânt, la 
solicitatea mea, ce au simțit sau la ce s-au gândit în acele clipe; dintre răspunsurile lor precizez: ”speranță, 
respect și iubire, pace, tristețe, emoție, parcă aș fi trăit în acea vreme și aș fi sperat să se întoarcă eroii 
noștri, ei sunt eroii noștri”. Continuând asaltul de idei, elevii au identificat și alte cântece patriotice, 
precum ”Treceți, batalioane”, ”Drum bun, drum bun”, interpretate chiar de ei în cadrul activităților 
tematice. 

Elevii m-au impresionat și am ajuns la concluzia că tema dezvoltată împreună cu ei poate deveni un 
studiu de cercetare realizat cu succes 
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"ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Educatoare Cioban Aurelia, 
Grădinita cu P. P. nr. 5, Zalău 

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.  

Activitățile extrașcolare se desfăsoară sub forma unor 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: 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a personalitatii, dezvoltă si consolidează

legături între copii, copii- cadru didactic; 
 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.); 

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.  

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. 

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: 

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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Prof. înv. preșc. Ciobanu Camelia 
Școala Gimnaială nr. 1 Săveni, Botoșani 

„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 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 cu 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. 

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 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.  

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, 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 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 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: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 
operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 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. Copii trebuie să fie 
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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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.În şcoala noastră toate cadrele didactice 
sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea 
ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea 
deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și 
cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele preprimare deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

PROFESOR, CIOBANU CRENGUȚA-CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA, GORJ 

 “Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci sa-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitații copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și 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 in contact 
direct cu obiectele si 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. 

Se ştie ca începând 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. 

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 de 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. 

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. 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 . 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât si de factorii educaționali in măsura 
în care: valorifică si dezvoltă interesele si 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-si manifesta in 

813



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 caracterizare de 
optimism si umor ;creează  un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților ;urmăresc 
lărgirea si adâncirea influențelor exercitate in procesul de învățământ ;contribuie la dezvoltarea 
armonioasa a copiilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educational 

CIOCAN VALENTINA MONICA 
SCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVITA – ONESTI 

G. P. P. ,,MAGNOLIA,, -STRUCTURA 

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 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 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. 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 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea și dezvoltarea personalității elevului 

Prof. Ciocan Valentina-Vali 
Şcoala Gimnazială nr. 3, Dr. Tr. Severin, Mh. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului 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 elevul 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. 

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

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește 
intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În aceste 
săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au 
ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu 
semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. 
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În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 
desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase 
care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

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

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

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

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

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

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 
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EDUCAŢIA O RELAŢIE ÎNTRE ŞCOALĂ, FAMILIE ŞI SOCIETATE 

Ciochină Luisa, Informatică 
Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea 

Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 
fundamentală a pedagogiei. 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că 
„educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. 

Educația are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități 
umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, 
cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri 
atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea 
educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane 
exprimat prin „a fi și a deveni”. 

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. 

Educaţia, datorită caracterului ei conştient şi orientat, poate fi încadrată în rândul “activităţilor umane 
sistemice şi modelabile”, ca un sistem deschis, aflat într-un permanent schimb informaţional cu mediul şi 
cu alte sisteme, orientat permanent spre înnoire şi inovare, cu posibilitatea de organizare şi de 
autoorganizare, în funcţie de semnalele primite despre acest mediu şi efectele propriului comportament.  

În centrul acestui model se află organizaţia, ce poate fi o instituţie precum educaţia sau familia, o 
şcoală anume sau un subsistem (cum este o clasă de elevi). În interiorul organizaţiei au loc activităţile 
specifice ale acesteia. Organizaţia funcţionează într-un anumit mediu din partea căruia primeşte fluxuri de 
intrare (“input”-uri) şi către care trimite fluxuri de ieşire (“output”-uri), pe care le analizează sub aspectul 
efectelor lor, iar informaţiile sunt reintroduse în sistem, printr-un ciclu de feedback, cu scop autocorectiv.  

Şcoala este o organizaţie mai puţin rigidă a diferitelor niveluri ierarhice, în sensul că diferitele niveluri 
ale ierarhiei beneficiază de o relativă autonomie, mai ales pentru că funcţionează în condiţii de separare 
fizică 

În şcoală adevărata schimbare se realizează dinspre interior spre exterior, beneficiarii principali fiind 
elevii şi părinţii. Ea este dependentă de stabilirea unor obiective clare şi corecte, un scop şi strategii pe 
care să se bazeze dezvoltarea sa ca şi organizaţie.  

Managementul calităţii în şcoală are drept scop principal orientarea spre performanţă a instituţiei pe 
toate dimensiunile activităţii acesteia şi presupune un sistem de organizare adecvat dezvoltării.  

Educaţia fără frontiere se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, organizaţii, cu 
beneficiarii direcţi şi indirecţi de educaţie implicând diferite categorii umane. 

Parteneriatul educaţional se referă la cooperarea tuturor instituţiilor şi factorilor sociali interesaţi în 
susţinerea unităţilor de învăţământ şi de problemele educaţiei. Şcoala poate să îşi rezolve multe dintre 
problemele dificile cu care se confruntă colaborând cu factori instituţionali locali care, într-un fel sau 
altul, sunt beneficiarii serviciilor educative oferite de unităţile de învăţământ sau a căror activitate depinde 
de calitatea educaţiei oamenilor cu care lucrează. 

“Şcoala perfectă” se caracterizează prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, îndeosebi a 
resurselor umane care, atunci când sunt utilizate pe măsura posibilităţilor lor, au sentimentul că lucrează 
relaxat, iar tensiunile interne se reduc la minimum. 

O modalitate optimă de a determina eficacitatea metodelor folosite la nivelul unei şcoli, nevoile 
acesteia, satisfacerea cerinţelor beneficiarilor este chestionarul din care se pot obţine informaţii utile 
pentru aprecierea sănătăţii organizaţionale a şcolii respective. 

Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului, în conturarea concepţiei  lui despre 
lume şi despre sine. Influenţa exercitată de către părinţi asupra copilului este benefică, dacă aceştia sunt 
competenţi privind educaţia, dacă îl îndrumă cu tact şi cu înţelepciune, dacă îl respectă şi-i stimulează 
creativitatea, responsabilitatea şi libertatea.  
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Instituţia de învăţământ continuă, diversifică şi aprofundează educaţia copilului, organizează procesul 
educaţional, centrat pe formarea integrală a personalităţii acestuia. Calitatea acţiunilor şi a influenţelor 
familiei şi ale şcolii poate fi obţinută numai printr-o comunicare şi colaborare eficientă între actorii 
implicaţi în educaţia copilului. Relaţiile bazate pe înţelegere, susţinere, respect, dragoste creează temeiul 
comunicării şi colaborării eficiente a familiei cu şcoala şi cu comunitatea.  

Abordând problema parteneriatului social, relaţia dintre şcoală şi familie are un rol determinant în 
cadrul comunităţii educative, în general, şi a comunităţii educative locale, în mod special. Această relaţie 
evoluează pe fondul unui obiectiv pedagogic comun, pe formarea-dezvoltarea permanentă a elevului, 
angajat în medii pedagogice diferite, care intervin succesiv pentru realizarea funcţiilor de integrare-
socializare-organizare afectivă a raporturilor cu lumea şi cu sine. Pentru a construi un mediu prietenos 
copilului şi pentru a fi calitativă, interesantă, şcoala are nevoie de sprijinul conştient şi partenerial al 
părinţilor şi actorilor comunitari. Pe tot parcursul perioadei şcolare este necesar să existe un acord 
conform căruia părinţii să colaboreze cu instituţia de învăţământ frecventată de copiii lor şi cu instituţiile 
educative din întreaga comunitate.  

Instituţiile de învăţământ conştientizează rolul implicării părinţilor, actorilor comunitari, iar 
colaborarea cu ei constituie unul dintre obiectivele majore ale şcolii. Părinţii trebuie sensibilizaţi şi 
obişnuiţi cu ideea că rolul lor în raport cu şcoala. 

În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și 
formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății. 

Bibliografie: 

1. Toma Georgeta – Suport de curs Şcoala şi comunitatea 2012
2. Băran-Pescaru A - Parteneriat în educaţie – familie-şcoală-comunitate (ediţia a III-a), Bucureşti:

Aramis Print, 2004. 79 p.  
3. Bunescu Gh., Alecu G., Badea D. (coord.) - Educaţia părinţilor – strategii şi programe, Chişinău:

Editura Lumina, 1997. 174 p. 
4. ro.wikipedia.org/wiki/Educație

819



Activitățile extrașcolare 

Profesor învățământ preșcolar Ciocoiu Aida Ancuța 
Grădinița cu program normal Rediu 2, județul Neamț 

Motto: 
“Copiii învaţă din ceea ce îi înconjoară.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Atunci când ne referim la activitățile extrașcolare ne referim la activităţile educative, de orientare 
şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru copii, de obicei în 
afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului. Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de 
diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii. 

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte 
întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii. 
Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în 
catalog. Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se 
recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ. 

În cadrul acestor activităţi copiii 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.               

Dezvoltarea personalității preșcolarilor trebuie să fie preocuparea primordială a educatorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se 
trăiesc. Activităţile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. În cadrul acestor activități copiii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale vor oferi educabililor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce va ușura procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, vor stimula și orienta copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile și taberele școlare vor contribui la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Aceste activităţi vor îmbogăţi cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar vor 
încuraja şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Spre exemplu 
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activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor 
posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Și concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Se 
pot organiza la nivel de şcoală concursuri de cultură general sau pe diferite domenii între grupe/clase, dar 
se poate participa şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, concursuri sportive: de biciclete, role , 
trotinete, etc. 

Scopul activităţilor extraşcolare constă în 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 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 extrașcolare duc la 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.   Aceste activităţi sunt organizate de cadrele didactice şi majoritatea iau forma unei colaborări 
între grupele de copii sau chiar cu alte instituţii.  

BIBLIOGRAFIE: 

 Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 2
 Silvia Borţeanu, Viorica  Preda,  Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele timpurii -

ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016; 
 Iucu, R.,  Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
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Rolul activităților extrașcolare 

Școala gimnazială ”Nicolae Stoleru” – Baia 
Prof. înv. primar Ciofu Irina – Nicoleta 

Activitatea extrașcolară în sine, prin structură, conținut și specific, este firesc complementară 
activității de învățare realizate în clasă. De asemenea, caracterul complementar presupune o mulțime de 
activități a căror varietate cu greu ar putea fi limitată. 

Consider că din momentul când s-a introdus săptămâna de activități cu specific extrașcolar, elevii au 
avut numai de câștigat, datorită interesului pentru astfel de activități. 

Serbările școlare dedicate unor evenimente sunt alte activități extrașcolare care ne dau prilejul de a 
îmbina frumos arta cântecului și cea a cuvântului, la care să participe și părinții copiilor în vederea 
realizării unei mai strânse legături a celor trei factori implicați – cadre didactice, elevi, părinți. 

Zilele de naștere sunt un prilej de bucurie pentru copii. Celor mai buni prieteni ai sărbătoritului le 
revine misiunea de a ține o alocuțiune ce însumează cuvinte cordiale și sincere. 

Excursiile și drumețiile organizate la nivel școlar au multiple valențe de informare, descoperire și 
educare a elevilor, contribuind la aprofundarea și completarea procesului de învățare, mai cu seamă la 
ancorarea sa în realitatea mediului natural și social explorat direct. Conținutul didactic al drumețiilor și 
excursiilor este mult mai elastic, mai maleabil, mai variat și mai complex decât al lecțiilor din clasă, 
având și un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă neconvențională de destindere, 
optimism și multă însuflețire la asemenea acțiuni. După efectuarea unei drumeții sau excursii, elevii sunt 
stimulați, apoi motivați, ca printr-un text liber să se lase pradă subiectivismului și originalității exprimării 
impresiilor. 

Activitățile extrașcolare contribuie la aprofundarea și completarea (proximă desăvârșirii) procesului 
de învățământ, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a 
timpului lor liber. 

Conținutul acestor activități nu este stabilit sau stipulat în programa școlară, ci este responsabilitatea 
exclusivă a cadrelor didactice, în funcție de interesele și dorințele elevilor și, în oarecare măsură, de 
sugestiile părinților. 

Participarea elevilor la aceste activități sporește eficiența demersului educațional, fiind cunoscută 
marea responsabilitate a celor mici de a descoperi tot ceea ce le stârnește curiozitatea. Aceste activități își 
găsesc finalitatea în comportamentul copiilor, aceștia devenind mai buni, mai sensibili față de mediul 
social și față de mediul înconjurător, mai protectori, disciplinați, responsabili, plini de inițiativă și promți 
în ocrotirea a tot ce-i înconjoară. 

Cu prilejul oricăror ieșiri în natură elevii clasei cunosc și-și însușesc îndemnurile: 

- Nu distrugeți natura! 
- Studiați și interacționați cu animalele și plantele numai în scop educațiv! 
- Reciclați selectiv deșeurile! 
- Ocrotiți viețuitoarele și mediul înconjurător; ar putea reda echilibrul uman al lumii! 
- Nu faceți focul în pădure sau în locuri neamenajate! 

Așa cum îi învățăm pe copii să vorbească, să se comporte și să interacționeze în cadrul familiei, al 
școlii și al societății, să respecte normele etice de conduită socială, așa trebuie să-i disciplinăm în relația 
cu mediul în care trăim cu toții. Dornici de a cunoaște, de a ști, de a investiga, de a vedea cu ochii larg 
deschiși frumusețile naturii, elevii trebuie sensibilizați prin planificarea organizată a cât mai multe 
plimbări, drumeții și excursii. 

Excursia reprezintă finalitatea unei activități îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i 
face să înțeleagă excursiile nu numai din perspectiva ”evadării” din cotidian, din atmosfera convențională 
a procesului de învățare, ci și ca un act de ridicare a nivelului cogniscibil cultural. Un iubitor al naturii nu 
va călca niciodată ”corola de minuni a lumii” (L. Blaga), nici nu va atenta asupra firescului și armoniei 
imprimate în creație, în naturalul mundan. 
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Activitatea extracurriculară este deosebit de importantă și din prisma faptului că antrenează pe toți 
elevii, fiecare având partea lui de rsponsabilitate și implicare efectivă și afectivă. Pentru un elev timid, de 
pildă, această activitate poate fi un bun prilej de a depăși limitele impuse involuntar de timiditatea sa; 
altuia mai puțin interesat de ”problemele” interrelaționale ale colectivului, această activitate îi poate trezi 
noi interese de a cominica și a relaționa; un copil cu tendința de a-și subaprecia colegii, poate învăța acum 
să recepteze și să-și formuleze și alte opinii. 

Oricum, orice plus intra- sau extracurricular se dovedește în timp a fi spre folosul societății viitoare! 

Bibliografie: 

1. Călin, Marin, Teoria și metateoria acțiunilor educative, Ed. Aramis, București, 2003
2. Mălin, Dumitru, Activități educative școlare și extrașcolare, Ed. Altrip, Alba-Iulia, 2002
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Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare 

Prof. Cionca Oana 
Gradinita nr. 1 cu P. P.Orsova 

   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. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi 
de dorinţele lor. 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.  

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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite.  

Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se 
producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Ciorăscu Camelia 
Școala Gimnazială „Al. Vlahuță” Gugești, Vrancea 

Mă voi referi în acest articol la ceea ce înseamnă activitate extrașcolară, la rolul pe care îl are în 
dezvoltarea copilului și la modul în care aceasta poate deveni un stimulent pentru elev sau poate fi 
resimțită ca o povară. 

Inițial, ideea activităților extrașcolare era menită să ofere copilului alternative la educația formală care 
presupune un efort intelectual predominant. Astfel, erau activități care să ofere copilului posibilitatea să 
se miște, să se exprime liber, să descopere, să facă lucruri care îi plac, să experimenteze. De aceea, aceste 
activități erau mai mult cercuri destinate dezvoltării și practicării diferitelor hobby-uri: muzică, pictură, 
sculptură, balet, aeromodelism, etc. În timp, varietatea alegerilor a crescut foarte mult și aceste activități 
au devenit un supliment al activităților școlare, fiind percepute de cele mai multe ori, atât de elevi cât și 
de părinți, ca o altă școală după școală. 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, elevii 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 elevul participă după ore și 
ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 
bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performan 

Activitățile extrașcolare au căpătat un caracter interdisciplinar, care ajută la formarea caracterului 
celor mici, încă de la vârste fragede și, mai apoi completează și desăvârșesc formarea elevului, astfel că, 
prin intermediul acetora elevii au posibilitatea să-și îmbogățească sfera cunoașterii, în variate domenii: 
cultural – artistice, sportive sau științifice. 

Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate pentru cei mici se numără excursiile, drumețiile, 
vizionările de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, îi 
ajutăm pe copii să își dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a 
culturii, memoriei si imaginației. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să 
deprindă obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație, să își facă 
prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el, și să își dezvolte mai multe deprinderi. Copiii vor fi mai 
motivați să reușească în tot ceea ce și-au propus și vor reusi să obțină note mari la școală, deoarece își vor 
dezvolta capacitățile de învățare, cultura generală, memorie, simț critic, etc.  

Activitățile sportive sunt preferate, pentru că acestea îi ajută pe copii să aibă o viață ordonată, să aibă 
un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar si un stil de viață sănătos.  

Chiar și eșecul în aceste activități îi va învăța pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi că pentru 
obținerea succesului este nevoie de mai multă munca, perseverență, dar și de pasiune. 
Mai mult, activitățile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiții și medii 
noi și uneori dificile și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze 
concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 
Studiile vin şi întăresc cele spuse mai sus şi demonstrează că activităţile extraşcolare ajută la formarea 
unei atitudini pozitive faţă de procesul de învăţare, dar şi capacitatea de a găsi soluţii şi a rezolva mai uşor 
problemele.  

Activităţile extraşcolare, desfăşurându-se  într-un cadru informal, permit elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar,  să reducă nivelul  anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Astfel de activităţi îi ajută pe copii să fie mai încrezători în sine, să se cunoască mai bine, să afle ce le 
place şi ce aptitudini practice au, dar şi să îşi dezvolte aceste aptitudini. Nu în ultimul rând, anumite 
activităţi extraşcolare îi ajută să pe copii să îşi stăpânească emoţiile atunci când au, de exemplu, de vorbit 
sau de cântat în faţa unui auditoriu, să socializeze mai uşor şi, în cazul unor activităţi de grup, să 
comunice şi să lucreze în echipă. Un alt avantaj al acestor activităţi este că, cel puţin pe durata respectivă, 
copiii sunt luaţi din faţa televizorului sau a smartphone-ului. 
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În concluzie, putem spune că activitățile extrașcolare pot fi o opțiune salvatoare.  Școala primară și 
școala generală sunt perioade cheie în dezvoltarea unui copil. De aceea, este de dorit ca în acest timp, 
elevul să intre în contact cu cât mai multe domenii și tipuri de activități pentru dezvoltarea și 
diversificarea intereselor și talentelor. Acestea vor ajuta la desăvârșirea adultului de mâine și vor ajuta și 
la alegerea drumului profesional de urmat în viață. 

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; 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN INVATAMANT 

G.P.P.”Lumea  Copiilor” Topoloveni             
Prof. inv. prescolar: Ciorchina  Cristina 

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. 

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 
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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) 

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 PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. CIORNEI  MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  SINTEA  MARE, JUDEȚUL  ARAD 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. 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. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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 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. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale  ofera  elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național.Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimuleaza  și orienteaza 
copiii spre aceste domenii de activitate.Excursiile și taberele școlare  contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

BIBLIOGRAFIE: 

 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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PROIECT EXTRAŞCOLAR 
Obiceiuri agricole în Ţinutul Pădurenilor 

Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu” Hunedoara 
Prof coordonator: Ciort Bogdan 

Echipaj 
Vârciu Raluca 

Stroia Denis Laurean 
Jula Adrian Florian 

În sprijinul desfășurării proiectului, atât preocuparea cadrelor didactice pentru conservarea și 
valorificarea patrimoniului tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, cât și realizarea unui schimb de experiență 
între elevi şi membrii comunităţii locale reprezintă căi de succes în promovarea şi realizarea prezentei 
activități. Proiectul nostru îşi propune să pună în evidenţă tradițiile şi obiceiuri legate de ritualurile 
specifice desfăşurate în cadrul ,,activităţilor agricole pădureneşti”. Pentru realizarea proiectului de faţă, 
am cercetat stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţilor populare specifice zonei etno-folclorice a 
pădurenilor, am conştientizat importanţa păstrării tradiţiilor şi a costumului popular specific prin iniţierea 
şi aplicarea unor programe pentru conservarea şi promovarea obiceiurilor populare, cum ar fi: realizarea 
unei pagini Web – accesibilă tuturor categoriilor sociale, întocmirea unor interviuri de istorie orală cu 
membrii comunităţii locale, şi colaborare cu alte instituţii şi organisme locale şi judeţene.  

La faţa locului a fost realizată o înregistrare audio-video cu ritualurile practicate de gospodari în 
cadrul ,,activităţilor agricole pădureneşti”. Mai apoi aceste ritualuri: însemnarea vitelor, scuturarea grâului 
din recolta de anul trecut, au fost puse în scenă de catre echipajul proiectului. În cadrul proiectului de faţă 
am învăţat dansurile specifice pădureneşti, cu care membrii comuniţăţii locale se veseleau cu prilejul 
diverselor activităţi agricole ,,”: Ardeleana, Joc de doi, Brâul pădurenes. Prin realizarea interviurilor de 
istorie orală, echipa noastră şi-a îmbogăţit astfel cunoştiinţele referitoare la rolul ritualurilor practicate de 
gospodari în vederea obţinerii unei recolte bogate în anul care va urma, elemente care uneori nu sunt 
cuprinse în lucrările de specialitate. În studierea istoriei locale un rol important îl are istoria orală 
deoarece ea ne poate prezenta aspecte inedite.  

În colaboarea cu Biblioteca Municipală Hunedoara a fost prezentat de catre echipa Colegiului 
Economic ,,Emanuil Gojdu” secvenţe din obiceiurile agricole pădureneşti: aratul şi semănatul. Rezultatele 
cecetării au fost mai apoi descrise în revista şcolii noastre. 

În cadrul proiectului ,,Moştenirea culturală Castelul Corvinilor. Muzeul Casa Breslelor”, finanţat prin 
programul de finanţare ,,Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, din data de 
01.04.2018, echipa colegiului nostru a participat cu prezentarea programului artistic ,,Obiceiuri agricole 
în Ţinutul Pădurenilor”. 

Echipa colegiului nostru a participat în data de 06.03,2019 la revitalizarea unor ritualuri agricole din 
Ţinutul Pădurenilor din cadrul evenumentului ,,O seară pădurenească” de la Galeria de Artă Hunedoar, 
coordonată de dr. Rusalin Işfănoni. 

Prezentarea programului artistic ,, Obiceiuri agricole în Ţinutul Pădurenilor”a fost valorificat în cadrul 
şcolii noastre, în faţa profesorilor şi a domnilor directori. Pentru a păstra autenticitatea obiceiului s-au 
procurat de la faţa locului obiectele tradiţionale: plug, grapă, precoiţe, desagi, costume pădureneşti. 
Echipajul nostru a învăţat cum se realizează o arătură cu plug de lemn în zona pădurenilor şi care sunt 
plantele cel mai des cultivate în zona pădurenilor. În satele pădureneşti au fost realizate o serie de 
fotografii, care mai apoi au fost adunate în colecţii de imagini şi obiecte care amintesc de obiceiul păstrat 
până în zilele noastre. Pentru promovarea ritualurilor legae de ,, obiceiuri agricole în Ţinutul Pădurenilor” 
am realizat şi câteva pliante de promovare a zonei şi a ritualurilor în discuţie. Pliantele cuprind datele de 
contact ale realizatorilor, câteva informaţii cu privire la desfăşurarea ritualurilor şi imagini realizate chiar 
la faţa locului. Pe tot parcursul prezentării obiceiului, echipa noastră a fost acompaniată de cântecul 
fluierului, pentru a nu schimba cu nimic din originalitatea acestuia. 

Popularizarea proiectului s-a realizat cu ajutorul, revistei şcolii, internetului, prin colaborare cu 
instituţiile locale: Primăria comunei Topliţa, Primăria comunei Lelese, Biserica comunei Topliţa. 
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Lucrările de specialitate surprind diferite amănunte cu privire la obiceiurile agrare pădureneşti”. 
Membrii comunităţii locale au fost solicitaţi pentru a pune în valoare materialele tradiţionale locale 
(obiecte şi fotografii) în vederea  cercetării şi observării unor aspecte ale vieţii din trecut. Realizarea 
interviurilor de istorie orală s-a realizat sub directa îndrumare a profesorilor coordonatori. Interviurile au 
fost mai apoi transcrise, verificate şi stocate în baza de date digitale.  

Pe baza studiilor lucrările de specialitate cu această temă, se desprind câteva carcatersitici principale 
ale aratului în zona pădurenilor: alegerea cu grija a zilelor în care se practica aratul, desavârşirea unor 
ritualuri specifice înainte de începerea efectivă a activitaţii: insemnarea animalelor, stropirea acestora, 
tamăierea animalelor, pregatirea uneltelor agricole: plugul, grapa, desagii. 

Prin cercetarea de faţă, le-am dat poisbilatea localnicilor din zona pădurenilor să povestească despre 
locurile lor natale, despre obiceiurile din timpul copilăriei şi adolescenţei lor, obiceiuri care astăzi în mare 
parte sun abandonate de tinerii care mai locuiesc în aceste zone. În studiul de faţă am observat ca unele 
persoane din zona pădurenilor folosesc unelete agricole moderne: tractorul, în locul plugului tradiţional 
de lemn tras de boi. În zonele în care accesul spre oraş s-a facilitat prin crearea unei infrastructuri 
moderne obiceiurile tradiţionale au dispărut total. Portul tradiţional pădurenesc nu se mai poartă în zilele 
de sărbătoare, doar cu prilejul unor manifestări artistice mai aparte. În general oamenii au fost cooperativi 
pe parcursul desfăşurării interviurilor, însă de cele mai multe au relatat evenimente şi obiceiuri actuale. 
Relatările acestor oameni sunt cu atât mai importante cu cât, satele sunt îmbătrânite şi o dată cu dispariţia 
lor, v-or dispărea şi obiceiurile. 

Prin proiectul nostru, echipa a cercetat la faţa locului ,,obiceiurile agrare pădureneşti”. Localnicii au 
fost comunicativi, au răspuns la solicitarea noastră, ne-au oferit informaţii care pot fi validate şi de sursele 
bibliografice.  
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LA DIDACTIQUE TRADITIONNELLE 
ET LA DIDACTIQUE MODERNE 

Prof. Lb. Franceza Ciovica Ana-Maria 
Liceul Tehnologic « Petrache Poenaru », Balcesti, Valcea 

Le premier objectif de l’apprentissage d’une langue étrangère est de pouvoir communiquer, donc 
d’utiliser les données apprises. 

Si les méthodes traditionnelles étaient centrées sur l’enseignement de la grammaire et de ses lois, la 
nouvelle didactique insiste sur le processus communicationnel et tient compte des besoins de l’apprenti.  

À partir des années '70 s’est développé  une nouvelle méthode, l’approche communicative qui fait 
référence à des pratiques et des démarches d’enseignement très diverses (les méthodes audio-orales, les 
méthodes audio-visuelles). Les théoriciens de l’approche communicative critiquent les méthodes 
traditionnelles et ils proposent une diversification d’outils nouveaux permettant de définir les besoins des 
apprenants et les contenus d’enseignement.   

Les méthodes traditionnelles ont été remises en cause et les nouvelles méthodes évoluent vers une 
plus grande souplesse d’utilisation du matériel, proposant des dialogues plus proches de la réalité et 
donnant plus d’initiative à l’élève et acceptant même des erreurs (tant que le contenu, le message n’est 
pas altéré).  

Les principes de cette nouvelle méthode sont: 
 donner/accorder une plus grande attention et réflexion aux objectifs de communication;
 le développement de l’expression libre et de la créativité de l’enseigné;
 l’orientation sur l’enseigné;
 la mise en place d’une véritable compétence de communication;
 l’accès à des variétés différenciées de type de langue, de registre et de discours;

Caractéristiques de la didactique traditionnelle et de la didactique moderne  

Critères  Stratégies didactiques centrées sur 
l’enseignement 

Stratégies didactiques centrées sur 
l’apprentissage 

   Il suit le cours, l’exposé, l’explication 
du professeur. 

   Il exprime des points de vue 
personnels. 

   Il essaie de retentir et de reproduire les 
idées entendues. 

   Il réalise un échange d’idées 
avec les autres. 

Le rôle de l’élève  

   Il accepte passivement les idées 
transmises.  

   Il donne des arguments, il pose 
et il se pose des questions, le but 
étant de comprendre et de réaliser 
le sens de certaines idées.  

   Il travaille seul.    Il coopère pour trouver les 
solutions et pour accomplir ses 
tâches de travail.  

   Il tient des cours et des exposés.     Il facilite et il modère 
l’apprentissage.  

Le rôle de 
l’enseignant 

   Il impose des points de vue.     Il aide les élèves à comprendre et 
à expliquer leurs points de vue.   

   Il donne l’impression de se comporter 
<<comme un parent>>. 

   Il est un partenaire dans 
l’apprentissage.  

Le mode de 
réalisation de 
l’apprentissage  

   L’apprentissage a lieu surtout par la 
mémorisation et la reproduction des 
connaissances, en employant seulement 
les exemples classiques.  

   L’apprentissage a lieu surtout à 
l’aide des compétences et des 
habitudes pratiques.  
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   L’apprentissage met en évidence la 
compétition entre les élèves, dans le but 
de constituer une hiérarchie.  

   L’apprentissage se réalise par 
collaboration.  

   On apprécie les connaissances de 
l’élève. (Que sait-il ?) 

   Dans ce cas, on apprécie les 
compétences acquises (Qu’est-ce 
que l’élève peut faire avec ce qu’il 
sait ?)  

L’évaluation     On met l’accent sur l’aspect 
quantitatif. (Combien d’informations 
détient l’élève ?) 

   On met l’accent sur l’aspect 
qualitatif (des valeurs, des 
attitudes). 

   On a comme objectif la classification 
<<statique>> des élèves.  

On met en évidence le progrès de 
l’apprentissage au niveau de 
chaque élève.  

Il en résulte que l’approche communicative diversifie les emprunts théoriques auxquels elle a recours 
et recentre l’enseignement de la langue étrangère sur la communication. Il s’agit donc pour l’élève 
d’apprendre à communiquer dans la langue étrangère et donc d’acquérir une compétence de 
communication³. 

La didactique moderne privilégie la réflexion et sollicite la créativité. On fait attention au public visé, 
aux objectifs, au contenu et aux théories, méthodes et pédagogies à mettre en œuvre.   

La tradition faisait appel à une pédagogie autoritaire, à une méthode dogmatique caractérisée par le 
<<magistrocentrisme>>. L’élève n’était qu’un objet passif dans la classe, une machine à réciter. Le 
travail de l’élève était donc mécanique, artificiel et uniforme. L’erreur était un sacrilège qui devait être 
remédié; l’élève était généralement puni4. 

Les méthodes modernes donnent beaucoup de liberté à l’apprenant; l’acte didactique consiste à créer 
les conditions favorables au développement de la capacité ou des aptitudes d’expressions et aussi de 
comportement. 

Une des fonctions majeures de l’enseignant est d’encourager l’élève donc de lever les obstacles aux 
efforts de communication. La conséquence directe de cette attitude est de réduire les problèmes de l’élève 
et d’élargir les possibilités d’expression spontanée. 

BIBLIOGRAPHIE: 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN RPOCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. Cîrjan Tamara 
C. N. E ,,Theodor Costescu’’,  Drobeta Turnu Severin 

„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. Procesul educational din şcoală presupune şi forme de muncă 
didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara 
activităţilor obligatorii sau activităţi desfasurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extraşcolare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea atenta a profesorilor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extraşcolară, 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. În 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.. 

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. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin care 
copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  
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Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor în 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. 

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.             

În concluzie putem spune ca activitatea extraşcolară 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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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

Prof. înv. primar CÎRNU LAURA CARMEN 
LICEUL TEORETIC PAUL GEORGESCU ȚĂNDĂREI 

     „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) 
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 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.  

 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul, 
dezvoltându-și astfel particularitățile, relaționând deschis cu cei din jurul lor. 

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii, 
limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă 
lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi condiţionat 
de vârsta micilor şcolari. 

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

Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de vârstă 
şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor piese pentru 
copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se prezinte la un înalt 
nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare 

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

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 
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Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata 
lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi 
prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- 
sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică. 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. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 
texte. Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţa de 
problemele comunităţii. 

În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare 
sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost 
interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de 
mişcare. 

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 elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie  
să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea 
şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii 
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 
la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 
de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

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

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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3, 2, 1 PĂRINȚII ÎN ACȚIUNE 
ACTIVITATE  EXTRAȘCOLARĂ DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII 

ȘCOALA ALTFEL 
- model de bună practică - 

Prof. înv. primar Cistian Mihaela-Roxana 
Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca 

1. Aspecte teoretice

Activităţile extraşcolare reprezintă o completare a procesului de învăţământ. Oricât de importantă ar fi 
educația curriculară, ea nu va putea să cuprindă toate sferele influențelor formative exercitate asupra 
elevilor. Procesul dezvoltării actualei generații de elevi nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-
educativă derulată în cadrul lecțiilor. Astfel că pentru a asigura o formare completă și bogată, este nevoie 
de completarea activităților curriculare cu alte forme de activitate, cum ar fi: vizitele, excursiile, 
concursurile școlare, atelierele pe diverse teme etc. Toate aceste activități contribuie la exersarea 
trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru 
cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei.  

Educația extracurriculară are un rol și un loc bine stabilit în procesul de formare a personalității 
elevilor, întrucât ea urmărește identificarea și cultivarea relaționării optime între talente, aptitudini, 
promovarea unui stil de viață civilizat, stimularea creativității în diferite domenii. Începând de la vârste 
fragede, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele 
din natură. 

Săptămâna Școala altfel reprezintă  o săptămână aparte prin natura activităților care se proiectează și 
organizează. Se încearcă asigurarea unei palete variate de activități ce pot fi clasificate în categoria 
activităților culturale, sportive, vizite, excursii, dezbateri etc.  

Întrucât rolul părinților în activitatea școlară a elevilor este deosebit de important, am lansat 
provocarea în rândul părinților de a se implica pentru o zi în proiectarea și organizarea activităților dintr-o 
zi. Am denumit generic ziua respectivă 3, 2, 1 părinții în acțiune În cele ce urmează voi prezenta succint o 
scurtă descriere a acelei activități.  

2. Aspecte practice

FIȘA DE EVALUARE 
A ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE/ EXTRAȘCOLARE 

I. Descrierea activității: 
Data: 06.11.2018 
Profesor coordonator: Cistian Mihaela-Roxana 
Clasa/clasele: IF 
Tema: 3, 2, 1 Părinții în acțiune 
Tipul activității: activitate de creație artistico-plastică 
Obiective: 

 Formarea deprinderii de a obține figurine din hârtie utilizând tehnica quilling;
 Dezvoltarea simțului artistic al elevilor;
 Menținerea unei colaborări constructive cu părinții.

Locul de desfășurare: sala de clasă 
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Descrierea, pe scurt, a activității:  
Această activitate a fost organizată de doamna P. D., părinte al elevei P. A., din clasa IF, în colaborare 

cu domnișoara învățătoare Cistian Mihaela-Roxana. Doamna P. a organizat un atelier  de creație artistică, 
în cadrul  căruia a creat împreună cu elevii figurine din hârtie, utilizând tehnica de lucru quilling.  

I. Impactul activității asupra elevilor (concluziile analizei răspunsurilor la chestionar etc.) 
Elevii au fost încântați de activitatea desfășurată, cu atât mai mult cu cât este deja o tradiție, ca o zi 

din săptămâna altfel să fie dedicată acestei activități. De altfel, și-au expus verbal dorința ca tradiția să se 
păstreze și în anii școlari următori.   

II. Evaluarea activității
Evaluarea eficienței activității (scrieți numărul obiectivului în celula corespunzătoare) 
Obiective îndeplinite Obiective neîndeplinite Cauzele neîndeplinirii 

obiectivelor 
1 
2 
3 

a. Gradul de implicare al elevilor în desfășurarea activității (marcați cu x răspunsul corect)
□ foarte mic □ mic □ mare x foarte mare 

III. Fotografii de la activitate
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. inv. presc. Ciubotaru Ancuta 

Oricât de bine intenţionată ar fi instituţia şcolară, oricât de generoase şi variate ar fi competenţele pe 
care le formează şi le dezvoltă elevilor, nu poate acoperi în totalitate setea de cunoaştere a acestora. Ei 
mai au nevoie de acţiuni care să le lărgească orizontul cunoaşterii, să le ofere prilejul de a vibra emoţional 
puternic, de a fi capabili să descopere singuri anumite informaţii pentru a se forma ca indivizi autonomi, 
independenţi, pregătiţi pentru viaţă, care săse integreze armonios în societate. Toate aceste activităţi 
complementare şi suplimentare curriculum-ului formal se regăsesc în cadrul activităţilor extracurriculare.       

Programu ,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” își propune implicarea, deopotrivă, a 
elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze 
talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.  Activităţile 
propuse exced curriculumul naţional şi sperăm să aducă plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin 
competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor 
implicaţi.  În vederea elaborării programului de activități, se vor solicita propuneri elevilor, cadrelor 
didactice, părinților, precum și reprezentanților administrației publice locale / ai comunității. După 
colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în vederea adoptării programului agreat de majoritratea 
elevilor și a cadrelor didactice. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul claselor, al grupurilor de 
clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale 
prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.  

Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu 
organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile 
de tineret și sport, cu taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, instituții de 
învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de 
sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc. Fiecare activitate la care participă elevii, trebuie 
să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități 
organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea 
supravegherii elevilor și a securității acestora. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul 
programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pot include: 

Activități culturale; activități tehnico-științifice; activități sportive; activități de educație pentru 
cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare 
activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.); activități de educație pentru 
sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.); 
activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea 
energiei, energie alternativă etc.); activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în 
situații de urgență etc; altele.   

Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu: ateliere de teatru, dans, muzică, arte 
plastice, educație media și cinematografică; competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, 
al localității sau al județului; mese rotunde, dezbateri; activități de voluntariat sau de interes comunitar; 
campanii antipoluare/ de prevenire a delincvenței juvenile etc.;  

Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în 
catalog la rubrica Purtare.  Se vor analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale 
acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului.   

Am pregătit un ghid complet de planificare cu propuneri de activități neconvenționale care vor ajuta 
cursanții să facă din săptămâna Școala Altfel ceva cu adevărat special!  Activitățile propuse variază de la 
lecții și vizite în muzee și instituții publice, până la ateliere de teatru și improvizație cu actori de la cele 
mai importante teatre, experimente fizice și chimice neconvenționale, lecții de street dance, vizite la 
ferme și fabrici de producție, ateliere de ecologie, dar și lecții unice de muzică. 

În concluzie, 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 
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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. 
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Rolul activităţilor extraşcolare 
 în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 

Prof. Ciubotă Alexandra Cristina 
Şcoala Gimnazială Vătava 

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” [5, p. 288].  

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 peiniţiativă, 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.” [5, p. 454]. 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 
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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. 
Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice.  

Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la 
cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor 
pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii 
artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă.  

Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse 
domenii ale artei populare. 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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL  
BUCURIILE IEPURAȘULUI 

Prof. Ciuciuc Elena 
Școala Gimnazială Oniceni 

 Mediul educațional nu este doar locul unde elevii dobândesc competențe necesare formării și 
dezvoltării profesionale ci, un spațiu important pentru socializare și formarea abilităților de viață, un 
spațiu plin de provocări în care apar frecvent conflicte, dar și lucruri pozitive. 

 Școala și educația reclamă un nou tip de cadru didactic: modern, creator, flexibil și eficient. Ieșirea 
din conformism, părăsirea unor trasee stardandizate, inadecvate, ineficiente și afirmarea unei concepții, 
care să stea sub imperiul deschiderii, varietății, flexibilității strategice, prefigu-rează concepția unei școli 
a viitorului. Producerea schimbării creative și calitative în sistemul educațional trebuie să cuprindă, în 
primul rând, educatorii. Formarea educatorilor creativi devine schimbarea prioritară în sistemul de 
formare a cadrelor didactice. 

 Și ieri, ca și azi, a fi profesor adevărat nu înseamnă a preda o materie, ci un spirit, un mod de a învăța, 
de a acționa cu zestrea de valori asupra configurației elevului ”în care pâlpâie flacăra ideii”(Vasile 
Pârvan). Cine a îmbrățișat această profesiune de suflet dăltuiește viitorul prin truda prezentului, indiferent 
de obținerea unor recompense, decorații, titluri… 

 Adevăratul profesor acceptă firesc ideea că elevul este viitorul. Ca atare, exploratorul dinlăun-trul 
dascălului trebuie să își propună permanent a face expediții inedite în sufletul și mintea copi-lului, în 
spațiul inteligenței lui, în tărâmul aptitudinilor specifice, în ținutul deprinderilor, abilită-ților și 
competențelor personale, cu scopul de a descoperi ” cheia învățatului” pentru fiecare în parte. Adevăratul 
profesor își propune să descopere acele zone neexplorate din ținutul personali-tății elevilor, tocmai pentru 
a scoate la iveală ”aurul și diamantele” din ”stâncosul pustiu al neîn-țelepciunii omenești”(Vasile Pârvan). 

 Pornind de la aceste idei, consider că și activitățile extrașcolare joacă un rol foarte important în 
formarea și educarea elevilor. 

 În acest sens vin cu câteva exemplificări. 
  În cariera mea de dascăl am întâlnit fel de fel de copii, cu personalități diferite, cu mari proble-me de 

comportament dar, atunci când era cazul de a organiza o activitate în afara orelor de curs, acești copii 
cărora unele ore li se păreau neatractive participau cu plăcere la aceste activități. 

 De câțiva ani am înființat un cerc de lectură la care participă, o dată pe lună, elevi cărora le place să 
citească. Aceste întâlniri îți dau ocazia să pătrunzi mai adânc în sufletul inocent al copilului, să-i 
descoperi temerile, speranțele, dorințele, chiar și slăbiciunile. Acțiuni fără catalog sunt acțiuni, 
considerate de elevi, mai relaxante, ”cool”. Este un mare câștig pentru dascăl să-și cunoască elevul așa 
cum este el cu adevărat, fără nici o reținere în a-și exprima punctul de vedere. 

 În excursiile pe care le-am organizat, și nu au fost puține, am observat cu surprindere, dar și cu 
plăcere, că relația dintre noi se închega mai bine decât la școală. Relația creată durează mai mult, este 
bazată pe mai multă încredere, fără nicio reținere , sau teamă. 

 La fiecare serbare școlară elevii participă cu multă deschidere, iar pe cei mai reținuți am reușit să-i 
încadrez foarte bine în colectiv. Astfel copiii își pot exprima prin versuri, cântec sau dans sentimente și 
emoții. Am observat că unii elevi chiar dacă nu sunt buni la matematică, sau limba română, au înclinații 
practice, te poți baza pe ei în activități Eco: plantat în solar, plantat flori sau copaci, în curățenie, ceea ce 
denotă că vor fi buni gospodari. 

 Concluzia este că fiecare dintre profesori va trebui să înțeleagă necesitatea de a-i pregăti pe elevi 
pentru viața reală. O doamnă inspector, într-o ședință, ne-a spus mulțimii de cadre didctice prezente că n-
ar trebui să intrăm în clasă strict pentru a ne spune lecția, ci să-i îndrumăm pe co-pii, să le arătăm calea 
dreaptă, să-i sfătuim și, un lucru forte important, să avem o relație apropia-tă cu familia.  
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Aprilie-ziua Pământului 

Bună ziua, Pământule!  
Elevii clasei a VI-a B, de la Şcoala Gimnazială Oniceni sub îndrumarea doamnei dirigintă Elena 

Ciuciuc, s-au gândit să-ţi dedice această zi ţie. 
Au realizat desene cu tine când posomorât din cauza neglijenţei multor oameni, când fericit, datorită 

sufletelor inocente care doresc să schimbe obiceiurile proas-te ale celor din jur. 
Ne-am gândit că un gând bun, o plantă viguroasă plantată în ţărâna ta fertilă te va face fericit. 
Îţi urăm, bătrânule Pământ, să fii fertil şi răbdător cu oamenii. 
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Rolul activităților extrașcolare  
în procesul educațional la disciplina Religie 

Prof. Ciudin Lucian 
Școala Gimnazială Tulgheș 

 „Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar 
educatorul creează un chip viu, uitându-se la el se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu. Și oricine 
poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puțin al său.”  

(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Educația religioasă a micilor creștini începe acasă, se continuă la școală și se desăvârșește la Biserică. 
Mijloacele de aplicare ale educației religioase pot fi: rugăciunea, cântarea creștină, cultul divin, cateheza 
duminicală, Taina Sfintei Spovedanii, Taina Sfintei Împărtășanii, vizita la biserici și mănăstiri, pelerinajul 
și tabăra religioasă, serbarea religioasă, cercul de Religie, consultațiile și meditațiile, manifestările 
cultural-religioase.  

Rugăciunea este primul mijloc de educație religioasă, cu care copilul începe a fi obișnuit în casa 
părintească și trece mai departe în biserică și în școala creștină. Sfântul Ioan Hrisostomul, vede posibilă și 
adâncirea istorioarelor biblice prin puterea rugăciunii: „ Copilul să învețe să se roage cu ardoare și căldura 
inimii. Copilul are un suflet delicat format și inima proprie pentru pietate și rugăciune. Vârsta copilului nu 
află oboseală la rugăciune.” Rugăciunea este înălțarea sufletului către Dumnezeu. 

Cântarea creștină se distinge de celelalte cântări prin curățenie, demnitate, simplitate, împreunate cu 
seriozitate și exprimă după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, adevărata pietate, admirațiune, entuziasm 
religios, umilință, căință și părere de rău, dragoste și încredere în Dumnezeu.  

Cultul divin urmărește catehizarea creștină în pedagogia ei. Clement Alexandrinul în lucrarea sa 
„Pedagogul” arată că pedagogia creștină este pietatea, pregătitoarea sufletelor pentru înălțarea lor către 
ceruri, cinstind prin cult pe divinul Pedagog. Catehizarea se adresează tuturor credincioșilor din biserică.  

Cateheza duminicală se referă la ceea ce nu se poate săvârși la ora de Religie, Comenius așezând 
meditațiunea alături de rugăciune.  

Taina Sfintei Spovedanii se referă  la iertarea păcatelor, iar cel care a primit iertarea păcatelor nu 
trebuie să mai păcătuiască deoarece prima dată a fost în necunoștință. Mărturisirea tineretului înaintea 
preotului duhovnic ca pedagog creștin poate fi cel mai puternic mijloc de formare sufletească în sens 
creștin. Cele trei posturi mai mari din cursul anului școlar (Nașterea Domnului, Învierea Domnului, 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel) trebuiesc prevăzute cu ore speciale de educație religioasă, în vederea 
Tainei Spovedaniei.  

Taina Sfintei Împărtășanii se referă la primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului Hristos, sub forma 
Pâinii și a Vinului. Dragostea copilului pentru Hristos, Cel  ce a iubit pe copii și pe care și ei Îl iubesc, 
trebuie transformată în iubirea euharistică.  

Vizita la biserici și mănăstiri oferă elevilor posibilitatea dobândirii sau aprofundării cunoștințelor 
religioase, scopul fiind consolidarea cunoștințelor și formarea de noi abilități și atitudini.  

Pelerinajul și tabăra religioasă contribuie la întărirea legăturii dintre teorie și practică, dat fiind faptul 
că acțiunile care le presupun se cer pregătite pe aspecte conceptuale și aplicative.  

Serbarea religioasă este activitatea în care elevii își pun în valoare talanții primiți de la Dumnezeu, fie 
că vorbim despre compunerea sau recitarea unor poezii religioase sau de interpretarea unor cântece, 
colinde sau a unui rol într-o scenetă.  

Cercul de Religie îmbunătățește calitatea educației religioase realizată la lecții. Consultațiile și 
meditațiile se desfășoară la cererea elevilor și au caracter facultativ, lămurind în problemele care nu sunt 
cuprinse în programa școlară.  

Manifestările cultural-religioase includ conferințe religioase, vizionări de filme cu conținut religios, 
întâlniri cu personalități religioase, lansări de carte religioasă, etc.  

Prin diversitatea activităților educative extrașcolare, disciplina Religie se situează la standardele 
pedagogiei moderne.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional. 
„Predarea” Istoriei în Școala Altfel. 

Prof. Ciudin Victorița Ionela, 
Liceul Tehnologic Corbu 

Activitățile extrașcolare și extracurricuriculare reprezintă activitățile educative, culturale, artistice, 
sportive, recreative, organizate pentru elevi, de regulă în afara unității de învățământ și în afara orarului. 
Săptămâna Școala Altfel, introdusă pentru prima dată în anul școlar 2011-2012, dă posibilitatea fiecărei 
școli să organizeze diverse activități extrașcolare, conform unui orar special elaborat de fiecare unitate de 
învățământ, în urma consultării elevilor, cadrelor didactice şi părinților.  

Activitățile extrașcolare vizează în principal extinderea culturii generale și de specialitate a elevilor, 
promovarea spiritului competițional și a performanței înalte, educarea morală și civică a elevilor, 
colaborarea cu comunitatea și cu elevi din alte școli, precum și alte obiective conforme cu viziunea și 
misiunea unității de învățământ.  

Majoritatea activităților se realizează în parteneriat cu primăria, asociații culturale, universitatea din 
oraș, unități de învățământ din țară și din străinătate, alte instituții și organizații. În cele mai multe cazuri 
procesul de învățământ se desfășoară pe clase și pe lecții.  

Oricât de eficientă ar fi, lecția singură, deși este forma principală de organizare a activității didactice, 
nu poate realiza toate obiectivele procesului de învățământ. Pentru dezvoltarea înclinațiilor și 
aptitudinilor, pentru cultivarea talentelor elevilor, activitățile extradidactice oferă un câmp larg de 
afirmare. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Activitățile extrașcolare pot îmbrăca forme variate: spectacole, 
excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, concursuri, întreceri sportive, etc.  

Pentru disciplina Istorie, se pot organiza diverse activități extradidactice, atât în școală cât și în afara 
acesteia.  

Cele mai cunoscute exemple sunt:  

- cercul de istorie - prin care se urmărește consolidarea și îmbogățirea cunoștințelor dobândite de 
elevi în cadrul disciplinei istorie, dar și studierea unor probleme speciale precum relațiile politice 
internaționale în diverse perioade, rolul unor personalități politice, aspecte privind arta militară, etc; 

- expoziții tematice - legate de aniversarea sau comemorarea unor evenimente sau personalități 
istorice; 

- concursurile pe teme  de istorie și olimpiadele școlare - au ca obiectiv selectarea și antrenarea 
elevilor în aprofundarea cunoașterii unor probleme fundamentale ale istoriei; 

- vizita - reprezintă o deplasare de studiu de câteva ore sau de cel mult o zi, la un obiectiv istoric din 
aceeași localitate cu școala sau dintr-o localitate învecinată, care să ofere posibilitatea revenirii la școală 
sau acasă în aceeași zi; 

- excursia - este o deplasare de studiu efectuată pe parcursul mai multor zile, la obiective din alte 
localități sau chiar din străinătate; 

- expediția școlară - efectuată pe parcursul a 10-14 zile  sau mai puțin, se organizează cu elevii 
preocupați de domeniul istoric; 

- tabăra școlară de istorie - cu instruirea elevilor pe teme de istorie.  

În cadrul acestor ultime activități, elevul îndeplinește rolul de turist, iar profesorul de istorie, de ghid. 
Pluridisciplinaritatea acestor acțiuni este reflectată de modul direct, activ și conștient prin care elevii 
dobândesc cunoștințe deoarece dezvoltă gândirea creativă, respectul față de obiectivele vizitate, 
patriotismul, formarea spiritului civic și munca în echipă.  
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Studiul entropiei informaţionale în traducerea unor poezii 

Prof.  Marian Ciuperceanu,  
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”,Craiova 

Rezumat 

Lucrarea îşi propune să analizeze din punct de vedere al entropiei informaţionale- concept 
probabilistic definit de C. E. Shannon (1916-2001), prin analogie cu entropia din termodinamică- o poezie 
în versiunea sa originală şi în traducere într-o limbă străină. 

Principiul fizic al creşterii entropiei în timp, dacă s-ar aplica şi-n acest domeniu al traducerii, ar 
impune o valoare superioară a entropiei informaţionale în cazul poeziei traduse în raport cu cea originală. 
Chiar dacă exemplul dat confirmă regula fizică, nu generalizăm rezultatul obţinut, având în vedere că 
traducerea unui text literar este marcată de personalitatea traducătorului. 

Alăturarea celor doi termeni „termodinamică” şi „mesaje”, ce provin din direcţii diferite, opuse chiar 
dacă ne gândim  că  fizica studiază fenomenele naturii prin legi obiective, iar comunicarea interumană se 
caracterizează prin subiectivitate, pare bizară. La o privire mai atentă însă putem observa câteva 
similitudini. 

În fizică, noţiunea de entropie este o funcţie ce defineşte  starea de dezordine a unui sistem fizic. Şi în 
teoria informaţiei putem vorbi de elemente de organizare ( sau dezorganizare ) a unui mesaj. Ambele 
entropii au în comun faptul că  măsoară gradul de nedeterminare a unui fenomen. 

Într-un proces de comunicare apar doi poli: emiţătorul şi receptorul. Informaţia adusă de emiţător 
poate fi de multe ori diversificată, improbabilă, ceea ce aduce o oarecare dezordine. 

Pe de altă parte, informaţia transmisă este adesea deformată, deci entropică, dacă avem în vedere 
interesele de ordin politic, economico-financiar etc. ale emiţătorului de informaţii. 

Starea de informaţie depinde nu numai de emiţător, de intenţiile şi logica expunerii mesajului, ci şi de 
felul cum o percepe receptorul. În zilele noastre, o informaţie vehiculează în toate direcţiile, devine 
mondială chiar - prin intermediul televiziunilor şi mass-mediei în general - , iar receptorii sunt numeroşi 
şi variaţi (cu culturi şi nivele de înţelegere diferite). 

Sursele entropice pot să nu aibă legătură cu emiţătorul şi receptorul/receptorii: dacă există „zgomot” 
pe canalele de distribuţie, mesajul este afectat de distorsiuni şi erori, ceea ce are ca efect creşterea 
incertitudinii şi deci a entropiei. 

Conform principiului al II-lea al termodinamicii, sistemele evoluează de la stările cu entropie mică 
spre stările cu entropie mai mare. Entropia dă astfel un sens fizic  curgerii timpului. Acelaşi parametru – 
entropia – ar  putea măsura nivelul de dezordine al sistemului economic, social, politic, stabilind sensul de 
desfăşurare a proceselor şi condiţiile de ireversibilitate. Trecerea, de exemplu, de la o economie 
centralizată, planificată  la una de piaţă s-ar integra în principiul creşterii entropiei în timp, dacă 
identificăm o entropie mică în sistemele autoritare. Creşterea libertăţii individuale (producătoare de 
energie) în timp, pare de asemenea justificată de acelaşi principiu termodinamic. 

Revenind însă la comunicare, constatăm că informaţia furnizată de un eveniment este– la fel ca-n 
fizică – o funcţie de probabilitatea sa: cu cât probabilitatea de producere a unui eveniment e mai mare, cu 
atât se aduce mai puţină informaţie. Creşterea entropiei (fizice) datorată ireversibilităţii proceselor, 
asociată cu observaţia că sistemele evoluează de la stări mai puţin probabile spre stări mai probabile 
sugerează de asemenea o legătură între entropia unei stări şi probabilitatea de realizare a acestei stări. 

Toate aceste similitudini ne încurajează să presupunem că termodinamica ar putea da un sens fizic 
informaţiei.  

Termodinamica statistică, pentru a explica fenomenele observate, permite examinarea proprietăţilor 
corpurilor şi evoluţiilor lor la scară moleculară. Având în vedere numărul mare al stărilor, ea aplică legile 
matematice ale probabilităţilor şi statisticii. 

O  stare macroscopică – definită de parametrii termodinamici -, este compatibilă cu un număr foarte 
mare de stări microscopice – definite de valorile individuale ale parametrilor particulelor microscopice. 
Fizicianul Boltzmann (1844-1906) postulează că numărul de microstări (w) compatibile cu o macrostare 
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dată (număr numit pondere statistică) este măsura probabilităţii de realizare a macrostării. Aşadar, 
entropia (S)  stării va trebui să fie o funcţie monotonă de ponderea statistică (w): 

S = S (w)                                                                                                                      (1) 
Pentru a determina tipul funcţiei S=S(w), divizăm sistemul fizic (α) în două subsisteme (α1, α2): 

(2) 
de ponderi statistice w1 şi respectiv w2. Deoarece fiecărei microstări a subsistemului α1  îi pot 

corespunde w2 microstări ale subsistemului  α2, atunci ponderea statistică a sistemului reunit este: 
                                                  (3) 

Funcţia logaritmică fiind cea care transformă produsul în sumă, legătura funcţională dintre S şi w va 
fi: 

(4) 
formulă cunoscută sub numele de relaţia lui Boltzmann ( kB = R / NA  fiind constanta lui Boltzmann). 

Deoarece w este cu atât mai mare cu cât starea este mai dezordonată, rezultă creşterea entropiei 
(  în sistemele izolate când sistemul evoluează spre stări cât  mai dezordonate din punct 
de vedere microscopic. 

 Şi starea informaţională poate fi definită în sine, la un moment dat, sub aspect statistic. Sunetele 
(în vorbire) sau literele (în scriere) se organizează în silabe şi cuvinte, ultimele înşiruite la rândul lor într-
un anumit fel (analog macrostărilor/ microstărilor din fizică). Astfel, putem pune în analogie statistica 
celor mai mici unităţi lingvistice cu capacitate distinctivă cu statistica moleculară. 

 C. E. Shannon (1916-2001)  introduce  în domeniul informaţional noţiunea de  entropie 
informaţională  ( „A mathematical theory of comunication”, Bell System Technical Journal, 27 (1948), p. 
379-423, 623-656), concept analog celui de entropie din termodinamică. El defineşte entropia 
informaţională de primul ordin după expresia stabilită de Boltzmann: 

(5) 
unde pi este probabilitatea de apariţie a stării „i” din totalul de n stări posibile. 

Solomon Marcus a analizat din punct de vedere al entropiei informaţionale [2] trei poezii eminesciene 
de factură diferită şi a stabilit că poezia de inspiraţie folclorică are entropie mai mică. 

Ne propunem, în continuare, să raportăm acest parametru informaţional global la un text şi la 
traducerea sa într-o limbă străină. Ne aşteptăm ca în urma traducerii textului original entropia 
informaţională să crească. 

 Acest lucru ar arăta că traducerea (unui text oarecare şi a unei poezii – când trebuie căutate cuvinte 
rimate – în special) este şi un act creator. Pe de altă parte, ştiind evident că traducerea este ulterioară 
actului creaţiei originale, vrem să verificăm şi-n acest caz principiul creşterii entropiei în timp. Am luat în 
considerare poezia eminesciană „De-or trece anii…” în versiunea sa originală şi în traducerea ei în limba 
franceză ( „Si les ans  passent…” ) de către Paul Miclău [3]   (vezi tabelul  1). 

Tabelul 1: Entropiile poeziilor originală şi traduse 
Poezia Entropia 

informaţională 
„De-or trece anii…” (versiune originală) 3,918722171 
„Si les ans passent…” (traducere de Paul 

Miclău)  
3,922297386 

Entropia informaţională a fost calculată  cu ajutorul formulei lui Shannon (5) în care  pi reprezintă 
probabilitatea apariţiei unei litere de rang „i” în poezia considerată (calculată ca raport între numărul de  
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apariţii al literei respective şi numărul tuturor literelor din text). Pentru simplitate, am luat în calcul 
literele şi nu sunetele limbilor română şi franceză. 

Obţinerea unei valori superioare a entropiei informaţionale a poeziei traduse în raport cu poezia 
originală pare să confirme cele presupuse.   

Considerăm  însă că traducerea literară mai ales este marcată de personalitatea traducătorului, ţine 
cont de intersubiectivitate şi interculturalitate. Când intervine traducerea, limba sursă este subtilă, iar 
limba ţintă este, în general, acuzată de sărăcie lexicală. În plus, în ceea ce priveşte strict textul liric, în 
varianta originală figurile poetice, care creează un element de surpriză, imprevizibilitate (şi care deci 
conduc la creşterea entropiei) pot fi mai penetrante. Din jocul acestor tendinţe, efectele pot fi variate în 
ceea ce priveşte entropia, astfel încât nu  generalizăm  rezultatul găsit anterior. 

Bibliografie: 

1. G. Ciobanu, O. Gherman, L. Saliu, Fizica moleculară, termodinamică şi statistică pentru
perfecţionarea profesorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. 

2. C. E. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell System Technical Journal, 1948.
3. Solomon Marcus, Poetica matematică, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970.
4. G. Moisil, Termodinamică, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1988.
5. Poezii-Poésii, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999 (poezii de Mihai Eminescu

traduse de Paul Miclău). 

850



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL / BUCURIILE IEPURAȘULUI 

Prof. Înv. Primar Ciurea Andreea 
Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău 

“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”) 

Contemporan, educația înseamnă formare continuă, iar “adevărata educație înseamnă mai mult decât 
urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregatirea pentru viața care există acum. Ea are de-
a face cu întreaga faptură și cu toată perioada în care îi este cu putință omului să trăiască”( Ellen White, 
Educatia, 2001, pag. 13). Educația înseamnă mai mult decât acumalarea unui volum cât mai mare de 
informații. 

Activităţile extracurriculare vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea și adâncirea informației, cultivă interesul pentru 
diferite ramuri ale științei, atrag individul la viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut, 
util și educativ, contribuind la formarea personalității. Aria lor e dificil de delimitat, dar își au locul și 
rolul bine definit în formarea personalității copiilor, urmărind cultivarea unui stil de viață civilizat și 
stimulând comportamentul creativ în diverse domenii. 

Cadrele didactice ar trebui să fie deschise spre acest tip de activitate, care îmbracă cele mai variate 
forme, iar împăcarea dintre viață și școală sunt permise tocmai de trebuința de a se juca , de a fi mereu în 
mișcare. În cadrul acestor activități elevii se autodisciplinează, învață să învețe, iar noi profesorii le putem 
influența dezvoltarea și să-i pregătim pentru viață. 

Scopul activităților extrașcolare este de a susține dezvoltarea aptitudinilor sociale și speciale ale 
copiilor, cultivarea interesului pentru activități culturale, antrenarea lor în activități mai variate și bogate 
în conținut, cultivarea talentelor lor și facilitarea integrări copiilor în mediul școlar, în anumite grupuri 
sociale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale, 
manifestarea creativității întregului grup de elevi, a relațiilor creative. 

Activitățile extracurriculare depind în mod special de preferințele personale ale copilului, însă sunt 
câteva pe care toți elevii le practică, cum ar fi: sportul, excursiile, vizită la galeriile de artă, muzee, case 
memoriale, monumente și locuri istorice, vizionarea de spectacole de teatru, excursiile școlare, serbările 
școlare, concursurile școlare, tabere școlare etc. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național, descoperi noi informații, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea, dar și stabilirea de noi relații în cadrul grupului. Vizionarea spectacolelor de teatru pentru 
copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate, dar le-a îmbunătățit comportamentul 
social.  Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. Serbările școlare marchează evenimente 
importante din viața școlarilor, contribuind  la dezvoltarea artistică a copiilor, dar și la introducerea 
acestora într-o atmosferă de sărbătoare, instalată cu acest prilej. Concursurile sunt forme competiţionale 
de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme, cu ajutorul acestor activități elevii își testează 
nivelul artistic sau nivelul cunoștințelor de cultură generală. 

În demersul didactic sunt extrem de fericită să realizez activități extrașcolare, deoarece bucuria 
elevilor și rezultatul de la final reflectă curiozitatea, istețimea, stângăcia micilor artiști, care fac totul din 
dorința de a ne reaminti de copilărie. Acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea 
implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel 
realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Primar: Ciurea Simina Raluca 
Școala Gimnazială „Alexandru Popescu –Telega” 

Este tot mai evident faptul că activitățile extrașcolare au rol foarte important în formarea personalității 
elevilor. Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extrașcolare, deoarece acestea din urmă contribuie la completarea procesului de învățare.         

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”.  

Bruner pleacă de la premisa că nu există copil deștept sau mai puțin deștept, elev capabil sau 
incapabil, ci totul se poate învăța dacă conținutul este transmis pe limba copilului și într-un mod atractiv. 
Deși sistemul nostru de învățământ pune foarte mult accentul pe dezvoltarea intelectuală a copilului și 
mai puțin pe dezvoltarea holistică, este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care dezvoltă și 
valorifică și alte laturi ale personalității elevului. 

Scopul activităților extrașcolare este  implicarea elevilor în diverse activități cu ajutorul cărora sunt 
transmise o multitudine de informații într-un mod atractiv și stimulativ, fructificarea talentelor elevilor, 
cultivarea interesului pentru activități culturale, dezvoltarea atitudinilor caracteriale, fiind și suport 
pentru reușita școlară. 

Pentru ca o activitate extrașcolară să aibă rezultatele așteptate, trebuie să îndeplinească mai multe 
condiții: 

- Valorifice și să dezvolte interesele și aptitudinile elevilor; 
- Să fie organizată într-un mod plăcut, atractiv, relaxant, folosind metodele cele mai creative și mai 

ingenioase; 
- Să creeze un sentiment de încredere, fiecare copil fiind liber să se exprime; 
- Să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor; 
- Încurajează lucru în grup, etc; 
Se pot organiza diverse activități extrașcolare, cum ar fi: 
 Excursia – este o activitate extrașcolară mult așteptată și îndrăgită de elevi.  Aceasta ajută la

dezvolatea intelectuală, fizică a copilului, precum și la dezvoltarea sentimentului patriotic.   Permite o 
abordare interdisciplinară a cunoștințelor. Elevii înțeleg legătura dintre informațiile pe care le-au învățat  
în cadrul unor discipline și realitatea înconjurătoare. În astfel de ocazii, elevii cunosc frumusețea 
mediului înconjurător și învață cât de important este să protejăm și să îngrijim mediul. 
 Vizitele la muzee, monumente, locuri istorice, etc – este o activitate în care elevii pot vedea și

analiza obiecte și opere de artă originale, pot afla informații despre trecutul istoric local, național.  În 
cadrul acestei activități,  elevii se pot familiariza și  prețui valorile culturale și istorice ale poporului 
nostru. Astfel, sentimentul de apartenență, de respect, de prețuire se dezvoltă. 
 Serbările și festivitățile – aceste activități marchează evenimente importante din viața elevului,

dar pot marca și anumite sărbători naționale și internaționale importante. 
 Concursurile școlare – sunt folosite pentru a stârsi interesul și motivația elevilor, determinându-i

să munească și să acumuleze o mulțime de informații care îi va conduce spre rezultate deosebite.  
 Parteneriatele școală – alte instituții.
Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, fiind modalitatea cea mai eficientă de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. Se transmit și se formează valori cum ar fi: 
respectul, cinstea, onestitatea, generozitatea, etc 

Aceste activități au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității fiecărui copil, asupra 
performanțelor școlare, dar mai ales îl ajută în procesul de integrare socială.  
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Putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educațională eficientă și valoroasă, căruia 
orice profesorul trebuie să îi acorde atenție, fiind creativ și venind în fața elevilor cu activități care să le 
stârnească curiozitatea, imaginația, creativitatea și dorința de a participa. 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE LA GRADINIȚĂ” 

Material realizat de profesor învățământ preșcolar Ciurescu Mihaela 
Grădinița cu p. p. nr. 2 Bârlad 

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 
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. 

- 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. 
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 constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
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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 musicale, 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 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 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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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Profesor învăţământ primar  -  Ciurez   Alina 
Şc. Gimnazială Găvănești   -  Școala  Primară   Broșteni 

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. 

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 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: 

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 
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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 
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 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.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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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,copiii iși 
pot forma sentimental de respect și dragoste față  natură, față de om si realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 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 preşcolară, 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. 

 Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculară în școală, prin care 
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această forma 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 și în faptul 
că apelează,permanent, la afectivitatea copilului. 

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

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul că arta 
filmului dă copiilor iluzia realitații. 

Cadrele  didactice au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au o 
influentă pozitivă mai evident conturată. 

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 
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neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

În 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. 
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Rolul activităților extraşcolare în procesul educațional 

Ciutean Alina Delia 
Școala Gimnazială Slatina-Timiș 

Jud. Caraș-Severin 

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 avea 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. În literatura de specialitate străină 
nu se face o diferenţiere între cei doi termeni, fiind utilizată cu prioritate sintagma "extracurricular 
activities". Literatura de specialitate care analizează subiectul activităţi extracurriculare provine în special 
din spaţiul american. În studiul de faţă vom utiliza însă sintagma "activităţi extraşcolare" , mai 
încetăţenită în spaţiul românesc.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a acestora şi evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a 
crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru la cinematograf şi 
teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte 
unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi. 

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: 
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) (Feldman şi Matjasko, 
2005). 

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.” (Feldman şi Matjasko 
2005).  

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 (Feldman şi Matjasko, 2005). Adolescenţii îşi formează identitatea prin 
dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii (Eccles şi Barber 1999,  

Youniss et al 2002).  
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  activităţi. În plus, 
cercetările indică rolul important al activităţilor extracurriculare în dezvoltarea capitalului social în rândul 
celor care iau parte la ele (de exemplu, studiile lui Carnegie Corporation of New York, 1992; Newmann, 
Wehlage şi Lamborn, 1992). 
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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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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

Prof. înv. primar, Ciutre Mioara 
Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni, Hunedoara 

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 micii şcolari 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. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică 
în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

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. 

Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( parcul  

sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
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. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de 
iarnă. 

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui.  

Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte, la Betleem ,,şi sceneta,, Bradul credincios,,. 

 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. 
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 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 ,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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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof. CÎMPEAN  CARMEN 
Școala Gimnazială ,,GEO BOGZA” -Bălan 

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 
in 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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.   

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. 
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, îmbinându-se utilul cu plăcutul.Prin 
urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie spontană în ceea ce fac. 

 În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarealor.Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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ROLUL FORMELOR EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA  
ŞI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII  ELEVILOR 

PROFESOR IOANA CÎRNEANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 3 

Formele educației reprezintă ansamblul acțiunilor și al influențelor pedagogice desfășurate, succesiv 
sau simultan, în cadrul activității de formare-dezvoltare a personalității umane ( educația formală, 
educatia nonformală, educația informală. 

Clasificarea formelor educației poate urma o traiectorie socială polară, care reflectă gradul de 
organizare și eficacitate pedagogică angajat, prin modalități variate: 

a) la nivel instituțional: educația formală, educatia nonformală;
b) la nivel noninstituțional: educația informală.
Educația formală, dar și educația nonformală, angajează acțiuni (și influențe) pedagogice proiectate și 

realizate prin intermediul unor instițutii sociale, cu intenționalitate formativă explicită. 
  Principala calitate a educaţie nonformale constă într-un pronunţat caracter formativ-educativ, acest 

impact fiind dat de câteva caracteristici: marea varietate şi flexibilitate a acestor situaţii educaţionale, 
caracterul opţional sau facultativ, diferenţierea conţinuturilor  şi a modalităţilor de lucru în funcţie de 
interesele şi capacităţile participanţilor, valorifica întreaga experienţă de învăţare a participanţilor.  

Educația informală declansează doar anumite influențe pedagogice noninstituționale, provenite din 
direcția câmpului psihosocial care înconjura acțiunile educaționale, proiectate și realizate la diferite 
niveluri instituționalizate, formal sau nonformal. 

Interdependența formelor educației asigurță cresterea potențialului pedagogic al activității de formare-
dezvoltare a personalității în termeni individuali și sociali, didactici si extradidactici. 

Interpretarile clasice evidentiază rolul prioritar al educației formale care "ghidează, completează și 
corectează achizițiile obținute prin intermediul educației ocazionale ( informale) și nonformale exercitand 
,,o funcție integrativă de sinteză a diferitelor experiențe trăite" (Cerghit I., Neacşu I, Negreţ- Dobridor I., 
Pânişoară I. O). 

Perspectiva institutionalizării interdependențelor dintre cele trei forme ale educației solicită "o 
reprezentare holistică", proiectată circular pe două coordonate pedagogice: 

a) Coordonata orizontală asigură interdependența formelor de educație pe trei niveluri de referintă:
nivelul educației formale, realizat "formal" pe trepte ierarhice; "nonformal", prin activități proiectate în 
afara "curiculumului școlar"; "informai", prin raportare la influențele (micro)grupurilor sociale;. 

b) Coordonata verticală asigură interdependența formelor educației pe trei niveluri de referință:
nivelul educației formale, realizat "formal" pe treptele ierarhice ale sistemului de învățământ; 
"nonformal", prin intermediul "locurilor de muncă": "informal", prin educaia familială; nivelul educației 
nonformale, realizat "formal" prin activități organizate în afară curriculumului școlar; "nonformal", prin 
activități extrascolare; "informal", prin educație familială; nivelul educației informale, realizat "formal" 
prin influențele de (micro)grup; "nonformal", prin participări complementare; "informal", prin experiențe 
cotidiene. 

Această dispoziție sugerează și modalitățile de articulare posibile între instruirea formală - instruirea 
nonformală - instruirea informală: lecțiile tematice; lecțiile deschise, bazate pe informații provenite din 
mediul informal, organizate interdisciplinar; lecții deschise, bazate pe informații provenite din mediul 
informal, organizate de echipe pluridisciplinare; activități de sinteză); activități interdisciplinare în 
domeniul stiințelor socio-umane. organizate la nivel didactic; activități educative (ore de dirigenție etc), 
organizate în echipe interdisciplinare și pluridisciplinare, care valorifică informațiile de tip nonformal-
informal,  activități de învățare independentă; activități  extradidactice și/sau extrașcolare de tip cercuri 
știintifice, excursii didactice etc. 

BIBLIOGRAFIE: 
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STRATEGII DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MERLUȘCĂ CLAUDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALANCA, JUDEȚUL BACĂU 

 Strategia didactică  este modalitatea eficientă prin care cadrul didactic ajută elevul să acceadă la 
cunoaştere, să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile şi deprinderile, aptitudinile dar şi 
atitudinile, sentimentele şi emoţiile. Strategia didactica reprezinta modalitatea eficienta prin care 
profesorul ajuta elevii sa acceada la cunoastere si implicit sa-si dezvolte capacitățile intelectuale, 
aptitudinile, priceperile, deprinderile, emoțiile, sentimentele, constituindu-se ca un ansamblu complex și 
circular de metode, tehnici, mijloace de învățămant și forme de organizare a activității,  complementare 
(C.,L., Oprea, 2007, p. 8), pe baza carora profesorul realizează proiectarea didactica, în vederea unei 
învățări eficiente. În plan didactic, strategia face parte din metodologia, arta profesorului de a conduce 
activitatea instructiv-educativă, dar și de capacitatea sa de a rezolva situații de instruire. Acesta folosește 
în sistem componentele procesului de predare-învațare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor într-un 
anume mod, într-o anumită manieră procedurală, un anumit mod de combinare și coordonare a fiecărei 
secvențe didactice, fiecare profesor încadrându-se într-un anume model individual de rezolvare tipică și 
optimală. Strategia didactică reprezintă așadar un fapt de management instrucțional.  

 În viziunea lui P. Constantinescu-Stoleru (2003) stimularea potenţialului creativ presupune utilizarea 
unor strategii didactice care să respecte principiile învăţarii de tip creativ, adoptarea unui stil educaţional 
permisiv, care să permită manifestarea  tuturor disponibilităţilor creative, şi organizarea unui program 
specific de  antrenament creativ. 

 Interpretată ca mod de concepere a activităţii instructiv-educative, ca mod de combinare şi organizare 
optimă a  metodelor,  mijloacelor didactice  şi formelor de organizare şi având ca scop realizarea 
obiectivelor, strategia didactică devine responsabilă de stimularea şi implicit dezvoltarea potenţialului 
creativ (Oprea, C. L. 2007).  Stimularea potenţialului creativ al elevului impune utilizarea unor strategii  
care pun accentul pe antrenarea autentica şi plenară a acestuia. Formative din acest punct de vedere sunt 
strategiile interactive care-l implică pe preşcolar în activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, 
de investigare a realităţii, nu individual ci împreună. 

 Strategiile interactive reprezintă modalitatile de organizare a activităţii prin care se favorizează 
schimburile interrelaţionale între participanţii la activitate, prin procese interumane de cooperare şi 
competiţie constructivă, stimulând activismul subiectului în interacţiunea sa, nu numai cu ceilalţi, ci şi cu 
materialul de studiu, prin procese de acţiune şi transfer a informaţiei (idem). 

Acestea au la baza cunoaşterea şi folosirea metodelor activ-participative, rolul profesorului de 
diriguitor al activităţii didactice este redus la minimum, el devenind un alt membru al echipei creative 
care este în acelaşi timp: partener; care poate schimba scenariul activităţii dacă grupa o cere; animator- 
care iniţiază şi explică metodele; scenograf, actor care crează scenografia activităţii;  mediator care 
rezolvă potenţialele conflicte care pot apare; consiler care ajută copii în rezolvarea problemelor. 

 Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale 
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de 
experienţe, de cunostinţe, stimulând nu numai creativitatea ci şi comunicarea. Activizând astfel toţi copiii, 
se formează şi unele capacităţi precum: spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, 
găsirea unor idei creative, îndrăzneţe, de rezolvare a sarcinilor de învăţare. Forma specifica de organizare  
a acestor strategii este lucrul in grupuri mici (2-6) elevi, schimburile de idei  dintre aceştia generând 
interacţiunea dintre minţile participanţilor şi crearea unui conflict socio-cognitiv, care activizează 
procesele operatorii ale gândirii care au ca efect găsirea unor soluţii  creative, originale pentru problema 
de rezolvat. 

 Literatura de specialitate sub prisma cercetarilor efectuate in domeniu, recunoaşte meritul strategiilor 
interactive denumindu-le modalităţi eficiente de stimulare a potenţialului creativ, atat individual cât şi 
grupal, acestea promovând o metodologie careexersează capacităţile cognitive superioare ale elevilor 
dezvoltând inteligenţele multiple. 

 Cunoaşterea profilului psihologic al școlarului mic, de către fiecare învățător, devine o necesitate 
obiectivă a  întregului demers metodologic. Datorită specificului proceselor cognitive şi celor reglatorii, 
şcolarul are nevoie în cadrul anumitor activităţi  de îndrumare, de control şi ajutor. Gândirea 
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preoperațională a şcolarului impune folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului 
cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete. 

 Preocuparea pentru dezvoltarea spiritului creativ (imaginativ) a generat şi elaborarea unor metode şi 
procedee specifice de stimulare a acesteia. Enumerăm în continuare pe cele mai cunoscute: 
brainstorming-ul, sinectica, metoda 6–3-5, metoda Phillps 6-6, discuţia-panel, ciorchinele, explozia 
stelara etc. După cum se observă este vorba despre tehnici operante în condiţii de grup. 

 Deşi creaţia este o activitate preponderent individuală, cercetarile în domeniu ţinând cont de 
invenţiile din ştiinţă şi tehnică care sunt rezultatul eforturilor unui grup, au demonstrat faptul că relaţiile 
interpersonale de grup promovează interacţiunea dintreminţile participanţilor, dintre personalităţile lor, 
stimulând şi dezvoltând capacităţile cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea 
laterală) şi nu în ultimul rând, se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii, 
dispariţia fricii de eşec, şi curajul de a-şi asuma riscul (C., L., Oprea, 2007, p.182) 
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O ŞCOALĂ ALTFEL 

Clinciu Simona–Violeta, Şcoala Gimnazială Grebănu, jud. Buzău 
Amarfei Nadia–Maria, Şcoala Gimnazială Grebănu, jud. Buzău 

Şcoala înseamnă pentru mulţi dintre elevi doar teorie peste teorie, exerciţii, probleme, teze, teme, 
teste, şi... lista ar putea continua.  

Însă, pentru noi, dascălii lor, toate acestea se completează cu activităţi extraşcolare sau 
extracurriculare, adică acele activităţi ce vin în ajutorul copiilor, şi al nostru deopotrivă, prin care căutăm 
a cultiva copiilor spiritul estetic, creativitatea, spontaneitatea, curiozitatea, buna dispoziţie, învăţând 
lucruri noi cu o altă dispoziţie decât cea din sala de clasă.  

Activităţile extraşcolare sunt la fel de importante ca lecţiile propriu zise de la şcoală . Activitățile 
extrașcolare, atât la elevii din clasele primare, cât şi la cei din clasele gimnaziale vin în completarea 
procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse 
domenii artistice. 

Atunci când mergem cu copiii la plimbare prin parcul din oraşul vecin, la mare, cu bacul pe Dunăre 
sau la grădina zoologică, cei mici sunt mai relaxaţi, fiind în afara cadrului formal al şcolii. În vizită la 
centralele eoliene, elevii claselor de-a VIII-a vor putea observa cu ochii lor, atât dimensiunile reale ale 
unei asemenea construcţii complexe, dar vor putea face şi schimb de impresii cu colegii lor despre 
însemnătatea centralelor nepoluante, ce produc energie verde. În aceste ,,vizite” în afara şcolii, cei mici şi 
cei mari sunt în afara cadrului formal al procesului de învăţământ și sunt mai puţin tensionaţi, dar mai 
dornici de a învăţa lucruri noi într-un mediu mai relaxant. Ei sunt 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.  

La muzeu, ei înşişi şi-ar putea imagina că sunt regi, regine, prinţese sau prinţi din poveştile copilăriei 
sau curajoşi cavaleri ai oştirilor de învingători de pe câmpul de luptă. 

În timpul vizitei la grădina botanică, ar putea reţine mai uşor anumite noţiuni teoretice despre plante, 
privindu-le pe-ndelete şi observându-le, făcând comparaţii aflate în câmpul lor vizual; ştiindu-se că unii 
copii au un stil de învăţare vizual, iar alţii auditiv sau tactil-kinestezic. 

Activitatea extracurriculară are rolul de a dezvolta, în rândul copiilor, abilităţi sociale de comunicare 
şi întrajutorare, mult mai uşor decât în incinta şcolii sau spaţiul unei clase. Altfel comunică elevii atunci 
când merg într-o excursie, la plimbare pe jos, în drumeţie sau la film; parcă râd mai mult, sunt mai veseli, 
mai senini, mai vioi, mai buni şi mai generoşi, valori cultivate şi dezvoltate atât la şcoală, cât şi în 
propriile familii. 

La film vor intra în atmosfera acestuia, la teatru vor respira odată cu actorii, vor râde şi se vor întrista 
cu aceştia; la zoo vor studia curioşi comportamentul animalelor, iar prin parc vor respira aerul curat şi vor 
alerga în voie, nestingheriţi, cu voie bună şi multă veselie. 

Nu de puţine ori noi, cei mari, suntem reticenţi în a-i plimba pe copii în excursii, tabere sau drumeţii, 
nu de puţine ori plecăm noi înşişi la drum obosiţi de rutina zilnică, nemaiavând suficient timp, cum ne 
cam place nouă să zicem, să punem în balanţă avantajele acestor activităţi extraşcolare, ce transpun 
copilul în realitatea înconjurătoare şi îl determină să se adapteze situaţiilor inedite oferite de aceasta. 
Poate din aceste motive, pur subiective deseori, preferăm să rămânem în şcoală şi să desfăşurăm activităţi 
de confecţionare a unor diverse obiecte decorative, specifice vârstei şi ocupaţiei lor de elevi, de 
descoperire a unor abilităţi artistice prin modelare, reprezentare grafică sau auditivă, prin cântat, desenat 
sau pictat. 

În concluzie, 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. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar: Coardă Adelina 
Școala Gimnazială Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău 

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

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ. 

Studiile de specialitate susțin că 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. 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. Acestea pot fi: excursii, drumeții, plimbări, 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, activități legate de protecția mediului, concursuri școlare, etc. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea în actul decizional, 
realizându-se o legătură între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

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

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.   

Învăţământul extraşcolar se realizează în grup sau individual, în baza unor activităţi educative 
specifice, de către cadrele didactice în colaborare cu familia, unităţile socio-culturale, mass-media,  
diferite organizaţii.  

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  
bunăvoie 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 . 

Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în măsura în 
care: organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 
procesului de învățământ, participarea este liber consimțită, necodiționată, sunt caracterizate de optimism 
și umor, oferă un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților, contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. 

Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi totodată să 
se simtă importanţi pentru societate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA HOLISICĂ A COPIILOR PREȘCOLARI 

Profesor învățământ preșcolar Aurelia Cobzaru 
Grădinița P. P.  Nr. 1, Galați 

 Grădinița începe pentru copii în anii cei mai formativi ai vieții. Implicarea unui copil într-un anumit 
tip de curriculum preșcolar este benefică pentru cele trei domenii ale dezvoltării sale în plan cognitiv, 
fizic și psihosocial. Însă, copiii de vârstă preșcolară se dezvoltă într-un ritm rapid și cu cât sunt stimulate 
simțurile lor, cu atât mai bine conturate și pregătite vor fi pentru șocul de cultură pe care uneori îl prezintă 
grădinița. Este foarte recomandat ca părinții să nu se bazeze exclusiv pe o experiență curriculară  pentru 
copiii lor, ci să integreze în viața copilului și activități extracurriculare. Acestea îmbogățesc experiența de 
dezvoltare.  

 Prin activitățile extracurriculare se dezvoltă abilitățile sociale ale copiilor. Ei învață să experimenteze 
medii diferite de propria viață de familie și să-și extindă cunosștințele despre cum trăiesc alții în lume.   

 Scoaterea lor din zona de confort și posibilitatea de a explora viața altui copil pentru o scurtă 
perioadă de timp, în mod regulat, facilitează îmbogățirea cunoștințelor despre alte culturi, religii și viziuni 
asupra lumii. Se învață acceptarea copiilor mici, toleranța și se promovează un sentiment de solidaritate.  
Copiii noștri sunt vocea viitorului, așadar interesul social este esențial. 

 Activitățile extracurriculare contribuie la creșterea performanței academice. 
 Una dintre activitățile extracurriculare de mare importanță pentru formarea copilului este citirea 

zilnică. Doar 30 de minute pe zi, citind împreună, pot aduce beneficii semnificative pentru realizările sale 
academice ulterioare și pentru respectul de sine. Citirea zilnică cu copilul s-a dovedit a ajuta la prevenirea 
întârzierilor de dezvoltare a limbajului, în special în ceea ce privește competențele de citire și scriere. Mai 
mult, cu cât petrecem mai mult timp de lectură împreună cu copilul, cu atât mai mare este șansa de a nu se 
instala mai devreme un handicap de dezvoltare sau de învățare. Atunci când un părinte conștientizează 
apariția unei dificultăți de învățare  la o vârstă fragedă a copilului, rezultatul poate fi semnificativ mai 
pozitiv; acest lucru îi oferă șansa de a oferi copilului intervenții rapide, care ar putea să le ofere o viață de 
provocări ulterior. În plus, citirea împreună cu copilul creează o legătură emoțională între părinte, 
educatoare și copil, care este cultivată în mod continuu prin povestirea și prin contacul copilului cu 
personajele și mesajele importante de moralitate. 

 Prin activitățile extracurriculare se stimulează dezvoltarea concepției de sine și a stimei de sine. Un 
ultim lucru și foarte important de reținut este faptul că un copil nu seamănă cu celălalt. Nu putem ignora 
importanța cultivării individualității și unicității copiilor. Acordarea unei atenții deosebite intereselor și 
pasiunilor copilului încă din primii ani de viață este esențială pentru a-l ajuta să dezvolte un concept 
puternic de sine și stima de sine. Îngrijindu-și talentele înnăscute și lucrurile care le fac plăcere, îi putem 
ajuta să înțeleagă cine sunt ei ca indivizi și în raport cu ceilalți și ce trebuie să ofere lumii prin propria lor 
individualitate. În cazul în care copilul manifestă interes pentru artă, se pot organiza vizite la muzeele de 
artă și desfășurarea unor activități prin se facilitează diverse exerciții artistice, cum ar fi pictura și 
colorarea în mod regulat. Dacă are abilități fizice și se bucură de jocul sportiv, se pot organiza jocuri și 
activități prin care se exersează aceste abilități.       

Având în vedere performanța academică, am organizat împreună cu bibliotecara școlii, prof. 
Constanța Păsărel, activitatatea extracurriclară „Cu Ciufulici şi Periuţă la bibliotecă, în lumea minunată a 
cărţilor de poveşti pentru copii” desfășurată la biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Galați, în colaborare 
cu actorul Aurelian Iorga de la Teatrul de păpuși „Gulliver” și directorul prof. Ana-Viorica Huțanu. În 
treizeci de minute, folosind ca metode intervenții directe, observarea, convorbirea tematică cu păpușa 
Periuță și clownul Ciufulici, copiii au fost antrenați într-o călătorie autentică prin lumea cărților. 
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În sala de grupă, copiii discută cu  Ciufulici despre cărţi. Copiii accesptă invitația lui Ciufulici în 
lumea cărților, la bibliotecă. 

Însoţiţi de educatoare şi Ciufulici, copiii  sunt întâmpinaţi de bibliotecară. Lumea cărților este o lume 
minunată. Periuţă încurcă poveştile şi autorii acestora, iar copiii îl ajută să se corecteze. Ei ştiu că Ion 
Creangă a scris „Punguţa cu doi bani”, iar Andersen  a scris „Mica Sirenă”.  Ciufulici află de la copii cum 
este nevoie să folosească o carte. 

Proiectarea activităților extracurriculare este deosebit de importantă și este necesar să fie abordate cu 
seriozitate și interes. Activitățile extracurriculare ajută copiii să crească ca indivizi și în comunitățile lor, 
să se dezvolte pe toate planurile. 
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RELAŢIA DINTRE FAMILIE, GRĂDINIŢĂ, COMUNITATE -  
UN ROL IMPORTANT  

ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. inv. preşcolar. Coca Georgeta 
Colegiul Naţional “Mircea Eliade” Reşiţa 

„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”) 

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 preşcolarilor. În şcoala 
contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. 

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. 

Pentru o mai bună dezvoltare din toate punctele de vedere a copilului, este necesară acum mai mult ca 
oricand ca cele trei mari “instituţii”: familia, grădiniţa, comunitatea să colaboreze prin intermediul 
parteneriatelor. Astfel, toate pot să se canalizaze asupra copilului. Acest proces se realizeaza de -a lungul 
diferitelor etape de viaţă. 

Din această interacţiune copilul asimilează modele sociale de comportament, mijloace sociale de 
comunicare umană. 

O bună relaţie intre cele trei” instituţii”: familie ,grădiniţă, comunitate, nu poate avea decat un efect 
benefic asupra copiilor, ştiind că aceştia işi caută modele in părinţii lor şi in membrii societăţii. 

Rezultatele unor cercetări recente arată că dezvoltarea copilului este influenţată in proportie de peste 
70 la sută de către familie. Aici li se dezvoltă primele deprinderi de viaţă sănătoasă, acestea constituind 
suportul dezvoltării lor ulterioare. Tot în familie copilul işi însuşeşte limbajul, iar calitatea vocabularului 
depinde de modelele oferite de către părinţi. 

Aici li se formează  cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, sinceritatea, 
etc 

Ca urmare a celor spuse de H. Pierot, precum că un copil nu este un adult în miniatură, ci este un “ 
candidat la maturizare”, trebuie să fim foarte atenţi la influenţele pozitive şi negative care se exsercită 
asupra lui. De aceea copilul trebuie socializat şi modelat. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii 
copilului se construiesc în relaţie cu mediul social. 

Educaţia din familie a copilului este continuată de cea din grădiniţă. Pentru a nu exista diferenţe 
majore de reguli între cele doua mari “ institutii” ,educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune 
coerentă, complexă şi unitară. 

Îmbinarea în parteneriat dintre grădiniţă şi familie, presupune realizarea unei alianţe pentru atingetrea 
unor obiective comune. Astfel se urmăreşte dezvoltarea globală a copilului în raport cu particularităţile 
sale individuale. Aceste obiective comune se pot realiza doar print-o mişcare de apropriere în dublu sens, 
în vederea unei suficiente cunoaşteri în ambele părţi. Ex. : şedinţele cu părinţii, consultaţiile cu părinţii, 
vizite periodice la domiciliu, ateliere de lucru cu părinţii, articiparea părinţilor la activităţile de la grupă, 
voluntariatul, colaborarea cu cabinetele psihopedagogice, colaborarea cu şcoala şi nu în ultimul rând cu 
comunitatea: Primăria, Poliţia, Biserica, Instituţiile sanitare, Mass- media etc. 

Mediul social oferă posibilităţi nelimitate în vederea valorificării predispoziţiilor native ale copilului, 
putem spune că unei diversităţi genetice îi corespunde o infinitate de posibilităţi oferite de mediu. 
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Prin crearea acestui parteneriat: grădiniţă, familie, şcoală, copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai 
bogat, intre participanţi se crează relaţii pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii sociale. 

BIBLIOGRAFIE: 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 
CU CES INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

COCALEA - DRĂGHICI ANA - MARIA - PROF. LOGOPED LA CENTRUL 
JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ-TULCEA 

Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerințele în plan educativ 
ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficienţe de natură intelectuală, 
senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de 
altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalţi din jur, 
stare care nu-i permite o existenţă sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual şi 
aptitudinal de care acesta dispune şi induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de 
persoana cu cerințe speciale. 

 Activitățile educative școlare si/sau extrașcolare reclamă noi modalităţi de proiectare şi desfășurare a 
lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor 
pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces presupune, pe lângă 
continuitate, sistematizare, coerenţă, rigoare şi accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de 
înțelegere, conștientizare, participare, interiorizare şi evoluție in planul cunoașterii din partea elevilor). 

Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității 
elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege şi valorifica conținutul învăţării, şi nu de pe poziția 
profesorului sau educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase 
omogene sau pseudo-omogene de elevi.  

Integrarea în şcoală şi comunitate. Pentru orice copil aflat în dificultate care urmează o formă de 
învăţământ preșcolar sau școlar acest proiect se realizează în parteneriat cu grădinița/ şcoală din 
comunitate. Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea şcolară, ea nu este doar post-școlară, ci se 
construiește treptat, pe măsura devenirii copilului prin educație, ca adult „ființa socială” școala fiind 
însăşi o parte a vieții sociale, ca atare progresul în direcția dobândirii autonomiei, „competenţele” sociale 
trebuie să constituie la fel ca şi dezvoltarea intelectuală, o finalitate educaţională. 

Principiile educației integrate sunt:  
- principiul prevenirii deficienților şi handicapului 
- principiul egalizării șanselor de acces la toate formele şi gradele de învățământ 
- principiul adaptării educației speciale la cerințele individuale ale fiecărui copil cu deficienţă 
- principiul intervenției precoce 
- principiul participării largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor educației speciale 
- principiul structurilor alternative 
Putem distinge, în cadrul strategiilor integrării, în baza acestui principiu trei categorii mari de 

strategii: •strategii individuale; •strategii colective;• strategii totale 
Practica şcolară în domeniul educației integrate a demonstrat faptul că rezolvarea problemelor pe care 

copiii le întâmpină în procesul instructiv-educativ determină o analiză pe mai multe planuri a problemelor 
de învăţare, în funcție de orientarea şi perspectiva de abordare a acestor probleme. Astfel, putem 
identifica următoarele perspective: 

• perspectiva individuală - pune accentul pe identificarea si evidențierea problemelor specifice de
învăţare ale fiecărei categorii de copii cu cerinţe educative speciale; 

• perspectiva de grup - se refera la relațiile elevului cu ceilalţi colegi de clasa şi la modalitățile de
rezolvare în grup a problemelor de învăţare; 

• perspectiva curriculară - adaptarea mijloacelor de învăţare, asigurarea eficienţei învăţării pornind de
la particularitățile individuale ale fiecărui elev, rezolvarea dificultăților de învăţare prin folosirea unor 
tehnici de învăţare specifice învăţământului integrat, strategiile învăţării interactive: 

- valorificarea experiențelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 
- valorificarea cunoștințelor anterioare ale elevilor în desfășurarea lecțiilor noi;     
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-  utilizarea situațiilor de joc în învăţare; 
- folosirea problematizării pe secvențe didactice şi aplicarea practică a rezultatelor;  
-  colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire a învăţării, 

predării şi evaluării; 
- implicarea elevilor în activităţi care presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme şi unde pot 

învaţă să asculte, să negocieze şi să accepte părerea celuilalt, indiferent de statutul sau rolul pe care îl 
dețin în grupul respectiv. Referitor la astfel de activităţi putem da câteva exemple care se realizează de 
sărbători, Zile internaţionale, naţionale, în săptămâna Şcoala Altfel, etc. şi anume: serbările (este 
modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor cu sau fără CES contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor); vizitele la muzee, expozitii, monumente şi locuri 
istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui şi pretui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale 
poporului nostru; vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei; activitățile extracurriculare moral-civice, alături de 
celelalte activităţi desfăşurate 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; derularea 
de concursuri sau proiecte educative derulate în parteneriat cu alte şcoli sau cu instituţii partenere prin 
implicarea elevilor cu CES, de asemenea sunt activităţi ce le valorifică potenţialele tuturor participanţilor, 
elevi cu sau fără CES, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  

 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 elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor.  Cadrele didactice –profesorii logopezi şi nu numai (mai ales o echipă 
multidisciplinară) pot face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare, 
să integreze elevii cu CES, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un 
feed- back pozitiv. 

Educația integrată, pornind de la intervenția timpurie, urmărește, deci, să ajute familia şi copilul cu 
nevoi speciale în vedere valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu 
posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. Educația integrată îi va 
permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii valizi, să desfășoare activităţi comune, 
dobândind abilitați indispensabile pentru o viaţa cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată 
inserție socială având în vedere faptul că „educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi 
omul”- după cum afirma  şi Platon. 

Bibliografie: 

1. Alois Gheguţ, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, editura Polirom, Iaşi, 2006 

2. Alois Gheguţ, Sinteze de Psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de
obţinere a gradelor didactice,ediţia a III-a, editura Polirom, Iaşi, 2013 

3. Emil Verza, Psihopedagogie specială,editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti,
1994 

4. Ferdinant Nicoleta, referat – “Rolul şi importanţa activităţilor extracurriculare” (Institutor
la  Grădiniţa.P.P. NR.1- Cacaral) 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Grădinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare”, Urziceni 
Prof. Cocioc Veronica 

PROIECT DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR     
PENTRU SĂPTĂMÂNA 

,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!,, 

 GRUPA MIJLOCIE  

Nr.
crt. 

Ziua 
/data 

Grupa Cadre 
didactice 
implicate 

Activitatea(titlul si tipul) Locul 
desfășurarii 
activității 

1. Luni
18.04. 
2016 

Grupa 
mijlocie 

COCIOC 
VERONICA 

 “Minte sănătoasă, în corp sănătos!” 
(activități de educație pentru sănătate și stil de 
viață sănătos) ; 
-întâlnire cu un medic/asistentă medicală;  
-învăţarea unor reguli de igienă şi alimentaţie 
sănătoasă;  
-ateliere de lucru » realizarea unor afişe, 
confecționare cărticică,Piramida alimentelor . 
-concurs pe teme de sănătate;  

Sala de grupă 

2. Marti
19.04. 
2016 

Grupa 
mijlocie 

COCIOC 
VERONICA 

 « Micii ecologiști » 
(activitate de educație ecologică și 
protecția mediului). 
- îngrijirea plantelor din sala de grupă; 
-“Legendele anotimpurilor”-vizionare Power 
Point,discuții libere; 
-“Legendele florilor” - vizionare Power Point; 
-activitate în aer liber ; 
-acțiune de ecologizare  a parcului de joacă ;  
-plantare de flori în curtea grădiniței. 

Parcul de joacă 
al grădiniței 
Sala de grupă 

3. Miercuri
20.04. 
2016 

Grupa 
mijlocie 

COCIOC 
VERONICA 

,,Suntem mici și pricepuți!,, 
-atelier creativ-confecționarea de obiecte și 
lucrări plastice/practice de primăvară pentru 
expoziția gradiniței 
,Lumina Paștelui în sufletul copiilor,, 
-atelier creativ-realizarea de picturi,desene,ouă 
îincondeiate  pentru expoziția grădiniței. 

Gradiniță 

4. Joi
21.04. 
2016 

Grupa 
mijlocie 

COCIOC 
VERONICA 

,,Suntem mici si talentați!,, 
-activitate de educație a bunului cetățean 
(activitate culturală) 
-învățarea unor reguli de comportare civilizată 
; 
-atelier de lucru-personajul preferat-desene, 
colaje, puzzle. 

Sala de grupă 

5. Vineri
22.04. 
2016 

Grupa 
mijlocie 

COCIOC 
VERONICA 

,,Mergem in excursie!,, 
-excursie tematică(Parcul DINOPARC,Râșnov 
jud.Brașov) 

Parcul 
DINOPARC-
Râșnov-Brașov 
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Rolul activităților extrașcolare 

Profesor: Cocoru Georgeta 
Școala Gimnazială “Dragos Marin”  

localitatea Stefan Cel Mare, jutedul Calarași 

 „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”) 

Activitatile extrascolare reprezinta activitatile educative, de orientare scolara si profesionala, 
culturale, artistice, sportive, recreative organizate pentru elevi  de regula in afara unitatii de invatamant si 
in afara orarului.  

In timpul unor astfel de activitati extrascolare, elevii trebuie sa respecte regulile stabilite indeaproape 
de profesorul organizator. Totodata elevii trebuie sad ea dovada de un comportamnent civilizat si 
corespunzator.  

Aceste activitati urmaresc dezvoltarea culturii generale a elevilor, adancirea spiritului competitional,  
colaborarea cu diferite institutii, cunoasterea aspiratiilor elevilor, incheierea unor parteneriate cu diferite 
scoli, dezvoltarea spiritului civic si umanitar, cunoasterea aprofundata a elevilor de catre profesor, 
realizarea unor activitati pe placul elevilor, realizarea unor vizite  la diverse obiective culturale.  

Activitatile extrascolare ajuta la completarea procesului de invatamant, la descoperirea unor aptitudini 
ale elevilor si la petrecerea timpului liber intr-un mod placut si util dezvoltarii copilului.  Astfel de 
activitati au si rolul de a-i  pune pe elevi in contact direct cu diferite obiecte, comportamente, natura. 

Exemple de activitati extrascolare desfasurate la Scoala  Gimnaziala “ Dragos Marin”, localitatea 
Stefan Cel Mare, judetul Calarasi. 

In scoala noastra activitatile extrascolare au fost impartite in urmatoarele categorii: 

1. Activitati culturale
2. Activitati sportive
3. Activitati stiintifice
4. Activitati de educatie pentru sanatate
5. Activitati de educatie ecologica
6. Activitati de orintare profesionala.

Formele de organizare a activităților desfășurate la  scoala au fost: 

 excursii tematice
 vizite  tematice
 ateliere de lucru
 vizionări de filme artistice/literare/documentare/religioase si istorice.
 dezbateri
 prezentări ppt

876



Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof. înv. preşcolar. Codiţă Cecilia-Maria 

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 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”. 

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. 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. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţionalăşi 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 comunităţile mici, de la sate, activităţile extraşcolare au un impact puternic, atât pentru copii ( care 
asteaptă cu nerăbdare „şcoala altfel” sau concursurile ) cât şi pentru părinţi care îşi doresc să participe din 
dorinţa de a se desprinde de greutăţile zilnice. Organizarea unei excursii, a unui atelier de creaţie, a unui 
concurs sau a unei plimbări în aer liber este întotdeauna prilej de bucurie. Ne dorim să creştem frumos, 
împreună, să învăţăm unii de la alţii, să ne ajutăm şi să înţelegem că dacă nu ştim sau nu putem, altcineva 
ne poate ajuta, iar îmăreună suntem o echipă. 

Activităţile desfăşurate extraşcolar îi ajută pe copii de la sate să fie liberi, să încerce, să exploreze şi să 
se dezvolte. Cu emoţie, părinţii participă alături de copii la atelierele de creaţie organizate, se străduiesc 
să îşi ajute copilul, iar copii se bucură de timpul petrecut alături de părinţi. 

Pentru mine, aceste activităţi extraşcolare au o importanţă semnficativă, mă ajută să îi cunosc pe copii 
altfel, faptul că nu mai suntem în unitatea şcolară ne oferă prilejul să ne descoperim, eu ca şi cadru 
didactic pot observa comportamentul lor în afara unităţii şi îmi pot forma câteva ideei cu privire la 
aspectele ce pot fi îmbunătăţite la şcoală. Mediul extern îţi oferă şansa de a forma mai uşor atitudinile 
care sunt extrem de importante pentru viitor. 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002
2. Mătăsaru, M. Secrete metodice în didactica preşcolară, Bacău, Ed. Rovimed Publishers, 2008;
3. Mătăsaru, M. Chiriloaie M, Nedelcu C, Pricopoaia V, Mătăsaru L. Proiectarea didactică în

învăţământul preşcolar, Bacău, Ed. Rovimed Publishers, 2017; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Codroiu Diana 
Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare 

Activitățile extrașcolare ocupă un rol important în ansamblul influențelor educative. Scopul acestora 
este de a susține dezvoltarea aptitudinilor, competențelor și abilităților copilului sau chiar facilitarea 
accesului acestuia în anumite grupuri sociale.  

Educația extrașcolară contribuie la completarea celorlalte forme de educație a copilului prin 
valorificarea timpului liber al acestuia într-un mod educațional, reprezentând o îmbinare optimă între util 
și plăcut. 

Activităţile extraşcolare se realizează prin intermediul unor activități opționale sau facultative și pot 
îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, tabere şcolare, serbări școlare,  vizionări de filme, 
spectacole, competiții culturale/sportive, sesiuni de comunicări științifice, cercuri de creaţie, cercuri pe 
discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, adecvat 
situaţiei, declanşând anumite sentimente.  

De regulă, activitățile se desfășoară în școală și au cu caracter tematic uni sau pluridisciplinar și 
presupun un demers cross-/trans-/interdisciplinar. Conținutul acestora este organizat pe arii de interes, nu 
pe ani de studiu sau pe discipline academice, în concordanţă cu interesele, aptitudinile şi dorinţele 
participanților.  

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. Toate 
acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Valențele educative ale activităților extracurriculare:  
 responsabilizează, angajează elevul în acțiuni atractive, eficiente, diversificate ce

contribuie la dezvoltarea sa personală; 
 contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor din diverse domenii (știință, tehnică, cultură, artă,

literatura, etc); 
 permite o asimilare facilă a informațiilor;
 stimulează dezvoltarea intelectuală, gândirea critică, creativitatea;
 asigură cadrul de exersare și dezvoltare a diverselor înclinații și aptitudini;
 promovează munca în echipă;
 dezvoltă spiritul de cooperare, competențele sociale și civice ale elevilor;
 contribuie la recreerea si destinderea participanţilor, precum şi la petrecerea organizată a

timpului liber. 
Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice reprezintă modalități de a cunoaște și de a 

prețui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Excursiile și vizitele pot fi organizate în natură sau la diferite instituții, fabrici sau agenți economici, 

în vederea realizării unor obiective educative legate de anumite teme. 
În cadrul excursiilor elevii pot cunoaște diferite localități, realizări ale semenilor lor, pot vedea, 

locurile unde s-au născut sau au trăit diferite personalități. 
Excursiile în natură oferă elevilor posibilitatea de a observa anumite procese sau fenomene, în vederea 

perceperii directe a acestora. Acestea contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, de orientare a 
elevilor și asigură legătura dintre noțiunile teoretice dobândite în școală și lumea reală.  

Elevii se simt responsabilizați și își dezvoltă dragostea și respectul pentru natură.  
Vizionarea unor filme, spectacole pot constitui surse de informații, prin care copilul face cunoştinţă cu 

lumea artei, sportului, științei, etc. Acestea stimulează interesul copiilor pentru unele domenii de 
activitate: muzică, poezie, sport, pictură, teatru, etc.  

Arta are capacitatea de a stârni emoții puternice şi de a apela la afectivitatea copilului. De aceea este 
important să i se dea copilului posibilitatea de a descoperi și de a o înțelege.  
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De asemenea, se pot organiza întâlniri diverse cu personalități care pot constitui un model de conduită 
pentru copii / elevi (medici, avocaţi, preoţi, etc.). 

Referințe bibliografice: 

1. D. Ionescu, R. Popescu, Activităţi extraşcolare în ruralul Românesc. Dezvoltarea de competenţe
cheie la copii şi tineri, Editura Universitară, Bucureşti 2012 

2. I. Jinga, E. Istrate ” Manual de pedagogie”, Editura BIC ALL, Bucureşti 2006
3. I. Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București 2002
4. Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare, Suport de curs, Cluj-Napoca, 2007
5. https://www.examenultau.ro/blog/activitati-extracurriculare/
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Rolul activităților extracurriculare științifico - practice 
în actul educațional 

Prof. Ing. Cătălin-Dragoș Cojocariu 
Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni, județul Botoșani 

Activitățile extracurriculare practice contribuie la inițierea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională, logică și plăcută a timpului lor 
liber. 

Acum, mai mult ca niciodată, devine tot mai evident faptul că educația extracurrriculară, adică cea 
realizată dincolo de ore, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității elevului. Astăzi,  
educația eficientă, depinde de gradul în care se pregătește tânărul pentru participarea la dezvoltarea de 
sine. Depinde de asemenea și de măsura în care reușește să pună bazele formării personalității 
competențelor și deprinderilor viitorului adult. 

Un punct forte al activităților extrașcolare științifico-practice este acela  că antrenează copiii  în 
activități foarte variate și bogate, cu o structură aparte, diferită de metodele clasice de predare-învățare. O 
activitate desfășurată într-un alt mediu decât cel școlar permite de asemenea și dezvoltarea unor aptitudini 
speciale și ușurează adaptarea și integrarea, de la cele mai scăzute vârste în mediul școlar, nu de cele mai 
multe ori foarte primitor. 

În acest sens, elevii să fie îndrumați să dobândească în primul rând o gândire tehnică, inovativă, 
tolerantă fată de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însuși să fie creativ, pentru că numai așa poate să 
aducă în atenția tinerilor tipuri de astfel de activități care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginația și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. 

Optimizarea calității educației extracurriculare se poate realiza numai prin demersuri didactice 
interactive, centrate pe elev, cât și prin includerea competențelor de relaționare interdisciplinară în 
implementarea curriculumului formal și nonformal la nivelul învățământului de masă. 

De asemenea, temele abordate trebuie să își propună tratarea problematicii actuale în contextul 
asigurării standardelor de calitate în educație.  

Totodată, creșterea calității procesului educațional este complet prin dezvoltarea și promovarea 
potențialului activităților educative extrașcolare tehnice ca modalitate complementară de integrare socială 
și participare activă a tinerilor în comunitate și îmbunătățirea activităților instructiv-educative din 
învățământul românesc. 

Bibliografie: 

1. Cristea S.,„Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1996 

2. Cucoş C.,„Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti, 2002 Bontaş I.,„Pedagogie” Editura Bic All,
Bucureşti, 2001 

3. Nicula A., „Psihologia socială a câmpului educaţional”, Editura Polirom, Iaşi 1998
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ACTIVITĂȚI EXRAȘCOLARE CU CARACTER MORAL - RELIGIOS 

Prof. Cojocariu Margareta Luminița 
Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani 

Prin ora de religie se urmăreşte formarea conştiinţei morale şi a conduitei religioase a micuţilor 
creştini. Importanţa orei rezidă în aceea că urmăreşte desăvârşirea morală a persoanei, sensul existenţei 
noastre. Prin educaţia religios-morală se urmăreşte formarea lăuntrică a adevăratului creştin, a omului 
evanghelic. Pentru aceasta este nevoie de un îndrumător duhovnicesc, de un pedagog creştin care să-i 
arate calea, care să-i facă accesibilă Revelaţia divină (descoperirea lui Dumnezeu). Totodată este 
important și modul în care se face transmiterea acestor învățături. Alături de ora de religie, desfășurată în 
sala de clasă, un rol foarte important îl au activitățile extrașcolare menite să valorifice aptitudinile 
artistice, civice și morale ale elevilor. 

O mare influenţă educativă exercită asupra elevilor, prin emoţiile pe care le provoacă, serbările 
organizate cu prilejul unor mari sărbători creştine, Naşterea Domnului sau Învierea Domnului. Acţiunile 
cu caracter de masă se bucură de o deosebită atenţie, deoarece ele creează elevilor numeroase prilejuri de 
muncă în echipă, influenţând dezvoltarea multor însuşiri necesare vieţii în colectiv, cum sunt: 
solidaritatea, cooperarea, simţul de răspundere, sentimentul dreptăţii, sinceritatea, modestia etc. De multe 
ori, asemenea manifestări colective reprezintă încheierea unei activităţi desfăşurate un timp îndelungat pe 
grupe mai mici sau chiar în mod individual. Acţiunile culturale de masă, cum sunt simpozioanele, 
medalioanele, serbările, pot urmări rezolvarea unei anumite sarcini instructiv-educative (intelectuale, 
morale, estetice etc.), sau, în cele mai multe cazuri, a mai multora, prin îmbinarea lor. Un proces literar-
religios reuşit sau o serbare bine pregătită exercită o influenţă complexă, atât intelectuală, cât şi morală, 
estetică etc. 

Participarea activă a elevilor la diferite activităţi în afară de clasă şi de şcoală poate fi asigurată şi prin 
antrenarea lor în diferite cercuri care cuprind un număr mai mic de participanţi. Cercurile sunt organizate, 
de obicei, pe obiecte de învăţământ, începând cu clasa a V-a. Organizarea acestora este lăsată la 
aprecierea conducerii şcolii care poate înfiinţa unul sau mai multe cercuri în funcţie de condiţiile concrete 
ale şcolii şi de nivelul de pregătire al elevilor. 

Activitatea în cadrul unui cerc tematic se desfăşoară mai sistematic, este mai persistentă şi mai 
temeinică, contribuind la aprofundarea cunoştinţelor de cultură generală, a pregătirii practice a elevilor. 
Conţinutul muncii în diferite cercuri variază după vârsta copiilor, după cunoştinţele şi interesele lor, după 
sarcina care şi-o propun cercurile (de exemplu, citirea expresivă, dezvoltarea aptitudinilor, formarea unor 
deprinderi practice, confecţionarea materialului didactic, etc.). În şcolile mai mari, ca şi în palatele 
copiilor, pe lângă cercurile pe obiecte funcţionează şi cercuri cu un caracter mai special: teatru, dansuri, 
cor, radio etc.  

De exemplu, în cercul Cartea – prietenul meu cel mai bun se poate desfăşura o activitate foarte variată 
în legătură cu dezvoltarea dragostei pentru carte şi a deprinderii de folosire a cărţii. Astfel, organizarea de 
biblioteci pe clase, şedinţe de lectură în colectiv, concursuri cu teme literar-religioase, întocmirea unor 
albume privind viaţa diferiţilor scriitori, întocmirea unor scurte recenzii şi a diferitelor referate despre 
cărţile citite pot constitui forme de activitate ale acestui cerc, stimulente puternice care să-i facă pe elevi 
să iubească tot mai mult cartea şi în special, cea religioasă. 

În clasele V-VIII, elevii pot efectua lucrări mai complexe (realizarea unor eseuri pe teme moral-
religioase, pornind de la lecturarea unor lucrări recomandate de către profesorul îndrumător). 

Învăţătorii şi profesorii cu experienţă dispun de numeroase procedee pentru a asigura o îndrumare 
judicioasă a acestei munci. În clasele I şi a II-a, profesorul de religie citeşte copiilor cu voce tare anumite 
părţi interesante şi atrăgătoare din cărţi special alese, le povesteşte pe scurt conţinutul altora, le 
recomandă albume cu texte, cărţi cu poze şi cu texte scurte, poveşti alese etc. (Mica Biblie sau Biblia 
povestită copiilor, Vieţile şi minunile unor sfinţi etc.) 

În clasele a III-a şi a IV-a şi apoi în clasele V-VIII, profesorul organizează, pe lângă orele de lectură a 
unor cărţi, şi anumite discuţii în legătură cu cărţile citite, scurte prezentări ale cărţilor citite de elevi, 
expoziţii cu caiete de lectură particulară, cu cărţi din biblioteca personală etc. Fiecare profesor trebuie să 
ajute elevii să-şi însuşească tehnica studiului, să le arate cum să citească o carte, cum să reţină ce este 
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important în conţinutul ei, cum să păstreze cartea etc. De asemenea, elevilor li se vor recomanda cărţi cu 
un conţinut instructiv şi educativ accesibil, fiind ajutaţi să-şi aleagă şi singuri cărţile potrivite.  

Acolo unde funcţionează cercul şi există bibliotecă şcolară, manifestările culturale organizate cu 
scopul de a stimula interesul elevilor pentru carte pot fi mult mai variate şi mai antrenante (cel mai bun 
cititor, întâlniri cu inovatorii, convorbiri cu scriitorii etc.). Un cerc poate porni de la un nucleu restrâns de 
elevi preocupaţi de o anumită specialitate şi poate funcţiona eficient când are un număr de 5-15 membri. 
Ele iau fiinţă în mod obişnuit de la clasa a V-a şi pot fi organizate pe clase (lectură moral-religioasă, de 
exemplu) sau pe şcoală (dramatice – pentru pregătirea unor piese de teatru ce pot fi prezentate, ulterior în 
cadru festiv, cu prilejul anumitor sărbători creştine, pictarea de icoane – realizarea unor expoziţii tematice 
etc.), având astfel un caracter mai mult sau mai puţin omogen. 

Un alt tip de activitate, cu puternic impact educațional, este vizitarea unui lăcaş de cult. Un pelerinaj 
la mănăstire, de exemplu, îl ajută pe elev să înţeleagă mai bine, în primul rând, diferitele noţiuni predate 
în cadrul orei de religie. Elevii văd astfel cum este construit un lăcaş de cult, forma lui, elemente 
caracteristice despre care, în sala de clasă doar citesc din manual. De asemenea, preotul lăcaşului de cult 
vizitat, le poate arăta obiectele de cult folosite în timpul slujbelor, cărţile utilizate în timpul diferitelor 
slujbe. Totodată elevii capătă deprinderea de a se închina în mod corect în faţa icoanelor. Vizita la o 
mănăstire îi ajută pe elevi să afle mai multe nu numai despre modul în care este construită mănăstirea, 
împrejurările istorice în care ea a fost construită, făcându-se astfel raportarea la noţiunile de istorie pe care 
ei le-au dobândit la ore, ci şi despre rânduielile din cadrul acesteia, despre viaţa din mănăstire. 1  

Organizarea unor activităţi educative în cadrul unor orfelinate sau azile de bătrâni, cum ar fi un 
spectacol de colinde sau oferirea unor daruri celor aflaţi în astfel de instituţii, contribuie de asemenea la 
sensibilizarea elevilor faţă de cei în suferinţă şi îi face să fie mai buni, mai milostivi, mai toleranţi. Ca să 
se formeze ca un bun creştin în societate, copilul trebuie să cunoască diferitele medii sociale, pentru ca 
ajungând la maturitate să aibă înţelegere faţă de oameni. Aceste acţiuni le vor dezvolta sentimentul de 
frăţietate, de solidaritate cu cei din jur. Copiii vor înţelege astfel că educaţia religioasă nu le oferă doar 
nişte cunoştinţe teoretice, ci învăţături concrete pentru viaţă.2  

Bibliografie:  

1. Băncilă, Vasile, Duhul sărbătorii, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996
2. Chirvasă, Pr., Ioan, Principii fundamentale şi mijloace de învăţământ folosite în educaţia religios-

morală, în Teologie şi Viaţă, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, anul IX, Nr.7-12, iulie-decembrie 1999 
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă conţinut şi forme de realizare, Editura Didactică şi

Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1996  

1 Pr. drd. Ioan Chirvasă, Principii fundamentale şi mijloace de învăţământ folosite în educaţia religios-morală, în „Teologie şi 
Viaţă”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, anul IX, Nr.7-12, iulie-decembrie 1999, p.47  
2 Ibidem, p.47 

882



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Educație timpurie Cojocaru Mădălina 
Grădinița P. P. „Amicii” 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-i învăţăm să se adapteze.”

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 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 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. 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, 
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 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 
in 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( Grădinița noastră organizează de 8 ani tabere în 
diferite localități din țară-Piatra-Neamț, Vâlcea, Iași, Mediaș, Simeria-,cei mici având vârste cuprinse 
între 3-6 ani), excursiile ( Am organizat excursii la pădure la Valu lui Traian, Fântânița, Acvariul de la 
Tulcea), piesele de teatru( Pe lângă piesele de teatru din grădinița noastră, am participat și la piese de 
teatru în diferite locații: Teatrul Oleg Danovski, Teatrul căluțul de Mare), spectacolele de operă comică, 
atelierele creative ( Am participat la Muzeul de Artă Populară la ateliere cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
pascale), şezătoarele ( organizăm în grădiniță cu orice ocazie important șezători, implicate fiind una sau 
mai multe clase odată), spectacolele în aer liber (Avem o curte generoasă și organizăm diferite spectacole, 
teatre, festivaluri 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
 Inst. Ioana Mirea, Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor Allport,W,Gordon,

,,Structura şi dezvoltarea personalităţii‘’
 Ionesc, 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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Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului 

Prof. înv. preşc. Cojocaru Andreea Mihaela 
Școala Gimnazială ”Gheorghe Bibescu”, Craiova 

Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări  de la o societate la alta.  Copilul 
a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al părinţilor este legat de apariţia sentimentului 
familiei şi a sentimentului copilăriei. Cele două sentimente s-au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, 
implicând asumarea unei funcţii afective atât în raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi 
copii . 

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Komenschi, 
care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de şase 
ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară . 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umană . Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât 
de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare 
a persoanei 

Începând  din  primii  ani  de  viaţă, copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi, atitudini, limbajul, 
exemple  de  comportament. Prima  relaţie  a  copilului  cu  lumea  exterioară   este  cea  cu  familia. 
Aceasta  îi  oferă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea  ce-l  înconjoară, primele  norme  şi  reguli  
de  conduită, dar  şi  climatul  socioafectiv . Acest  tip  de  relaţie  este  hotărâtoare  în  devenirea 
personalităţii  nu  numai  prin  faptul  că  ea  este  primordială  şi  se  menţine  pe  toată  durata  vieţii , dar  
şi  prin  faptul  că  familia  mediază  şi  condiţionează  comunicarea  şi  interacţiunea  cu  celelalte  
componente  sociale, în  special  cu  şcoala. 

Influenţele  educative  pe  care  familia  le  exercită  asupra  copiilor  se  pot  manifesta  fie  direct, 
prin  acţiuni  mai  mult  sau  mai  puţin  dirijate, fie  indirect, prin  modele  de  conduită  oferite  de  către  
membrii  familiei, precum  şi  prin  climatul  psihosocial  existent  în  familie. Modelele  de  conduită  
oferite  de  părinţi – precum  şi  climatul  socioafectiv  în  care  se  exercită  influenţele  educaţionale 
constituie  primul  model  social  cu  o  influenţă  hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  formarea  
concepţiei  lor  despre  viaţă, a modului  de  comportare  şi  relaţionare  în  raport  cu  diferite  norme  şi 
valori  sociale. Este  unanim  recunoscut  faptul  că  strategiile  educative  la  care  se  face  apel  în 
familie, mai  mult  sau  mai  puţin  conştientizate, determină  în  mare  măsură  dezvoltarea  personalităţii, 
precum  şi  rezultatele  şcolare  ale  copiilor, comportamentul  lor  sociomoral. 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea 
părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a 
oferi şi de a primi iubire. Cînd copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci 
când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna necondiţionată . Iubirea 
necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii 
să-şi dea seama ce trebuie să facă pentru  a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi 
copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. 
Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a învăţa şi determină în 
mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii. Dacă iubirea va fi 
alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori şi va binecuvânta lumea prin frumuseţea sa; fără iubire va 
deveni o floare veştejită, însetată. 

Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de 
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile. 

Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt 
îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt lăsaţi 
multă vreme fără un contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste devine amintire pentru 
tot restul vieţii. 

Cuvintele de încurajare, “balsam pentru suflet”, hrănesc interiorul copilului, dându-i sentimentul 
valorii de sine şi al siguranţei, căci “în voia limbii este viaţa şi moartea” (proverb ebraic ). Tonul vocii, 
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blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi multă iubire. Cuvintele de laudă, 
de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o mânie stăpânită vor aduce oricând un câştig 
însutit. Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate negative. 

Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. Cu cât legătura 
emoţională dintre copil şi părinte este mai puternică, cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un 
comportament ce presupune delicvenţă. Timpul acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi 
plin de afecţiune  precum şi a desfăşura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine copilul, 
împărtăşind gândurile şi sentimentele. Tot ceea ce se face împreună cu copilul va conta întotdeauna. 

Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. Adevăratul dar exprimă iubirea pentru orice 
persoană, gestul fiind făcut de bunăvoie.  

Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bunăvoie. Serviciile cu compasiune şi iubire sunt 
caracteristice părinţilor cu vocaţie. A fi părinte bun nu înseamnă a oferi copilului tot ce îşi doreşte. 

Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înţelepciune, 
imaginaţie, răbdare şi multă dragoste.  

Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile. 

BIBLIOGRAFIE: 

R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed . Curtea Veche Publishing, 
Bucureşti, 2000 

M. Golu , „ Dinamica personalităţii ”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993 
R . Vincent,  „Cunoaşterea copilului”, E . D . P . , Bucureşti, 1972 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ 

Prof. Inv. Prescolar: Cojocaru Angelica 
Gradinita ,,Magnolia” Onesti 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională, deoarece din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la 
şcoală.  

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. 

-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. 
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 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 musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
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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. 

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 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
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Importanța activităților extrașcolare în procesul didactic 

Prof. psihopedagog Cojocaru Emanuela,  
C. S. E. I. ,,Sf. Nicolae", Câmpulung, Argeș 

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.); 

* 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 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 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. 

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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ROLUL SI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

P. I. P: Cojocaru Gabriela 
Şcoala Gimnazială Furculeşti 

 Procesul educational presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor obligatorii. 
Acestea sunt activitati desfasurate in şcoală in afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate in 
afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare si se desfăşoară sub îndrumarea atentă a profesorilor. 
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. 

Activitatile de acest gen  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. Ȋn cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viaţa in aer liber, in cadrul acţiunilor turistice, şcolarii 
îşi pot forma sentimentul de respect si dragoste faţa de natură, faţă de om si realizările sale. Ȋn urma 
plimbărilor, a excursiilor in natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea 
realităţii, in cadrul activităţilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite in 
activităţile practice, in jocurile de creaţie.  

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 preţui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările si spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară in şcoală, prin care 
copilul face cunoştinţa cu lumea minunată a artei.  

Desi această formă de activitate îl pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, valoarea 
ei deosebită rezidă in faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum si in faptul 
ca apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursa de informaţii, dar in acelaşi timp un punct de plecare in organizarea unor acţiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuţii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, 
stimulează si orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul ca arta 
filmului dă copiilor iluzia realitaţii. 

Ȋnvăţătorii au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de 
televiziune pentru copii si selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţa pozitivă . 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în şcoală 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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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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„TRANSDISCIPLINARITATEA  
O ABORDARE NOUĂ A ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE” 

Prof. Cojocaru Manuela Aurora 
Școala Gimnazială D. Rădulescu, Oarja 

Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de provocări faţă de 
care domeniul educaţiei nu poate rămâne indiferent. Caracterul complex şi integrat al unor probleme cum 
ar fi globalizarea, migraţia, interculturalitatea, protecţia mediului, explozia informaţională, conflictele etc. 
revendică o abordare educaţională transdisciplinară. 

Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au nevoie de competenţe 
strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme. 

Transdisciplinaritatea - presupune abordarea unor teme, adeseori de mare complexitate, folosind 
instrumente şi reguli de investigaţii proprii anumitor ştiinţe, folosind concepte ale acestor ştiinţe, dar în 
alte contexte. 

Elevii manifestă interes pentru problemele concrete cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi şi caută 
pentru multe dintre acestea explicaţii şi soluţii practice. Pentru a veni în întâmpinarea intereselor lor, 
învăţământul va trebui să se aplece mai mult asupra cotidianului, căci ceea ce îi interesează pe copii ţine 
prea puţin de domeniul teoriei ştiinţifice. Şcoala trebuie să-i pregătească pentru viaţă în lumea reală. 
Pentru a folosi o metaforă a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că "disciplinaritatea, 
pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi 
aceluiaşi arc: al cunoaşterii". (B. Nicolescu, 1997). Obiectivul fundamental al oricărui sistem educaţional 
este formarea la elevi a culturii generale. 

Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea reală, pe aspectele 
relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Nivelul 
transdisciplinar presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme ale vieţii reale, 
cu focalizare pe identificare de soluţii, rezolvare de probleme din viaţa autentică, în scopul dezvoltării 
competenţelor transversale. 

Abordarea transdisciplinară: 
 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor;
 este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învăţare;
 este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare;
 necesită utilizarea oricărui stil activ de predare;
 prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de
abordare; 
 este mult mai ieftină decât predarea-învăţarea bazată pe manuale şcolare;
 este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed-back-ului utilizatorului de educaţie.
Competenţele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcţie de conţinuturile unei discipline. Ele sunt 

clasificate astfel: 
 - competenţe generale-metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică,

interpretarea datelor sau a unui text; 
 - competenţe metacognitive- estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea

strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de învăţare; 
 - atitudine pozitivă, motivantă- realism, interes pentru învăţare, toleranţă pentru informaţii

contradictorii, atitudine pozitivă faţă de performanţele personale; 
 - abilităţi pragmatice- iniţiativa personală, capacitate de concentrare, orientarea acţiunilor spre

rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă. 
Ce va şti să facă elevul în urma învăţării transdisciplinare? 
- să interpreteze, să analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale 
- să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unei probleme date; 
- să identifice şi soluţioneze probleme. 
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Conţinuturile organizate transdisciplinar se vor axa în procesul educaţional nu pe disciplină, ci pe 
demersurile intelectuale, afective şi psihomotorii ale elevului. Organizarea conţinuturilor în manieră 
transdisciplinară se bazează în procesul de predare- învăţare- evaluare pe conduitele mentale ale elevului 
din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor procesului educaţional 
(proiectare, desfăşurare, evaluare). Metodele active de predare în abordarea transdisciplinară transformă 
elevul din obiect în subiect al învăţării, îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi asigură 
elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru în echipă. 

Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învăţare, proiectarea integrată şi organizarea 
învăţării se centrează pe învăţarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste şi globale asupra lumii 
înconjurătoare. Învăţarea nu are loc numai în şcoli; cea mai mare parte a învăţării în societăţile 
contemporane pare a se petrece, de fapt, în afara şcolii. Familiile, comunitatea, "grupurile de egali" şi, 
mai ales, mass media constituie într-o măsură tot mai semnificativă medii de învăţare. Cel mai puternic 
argument pentru integrarea disciplinelor este însuşi faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline (J. 
Moffett). 

"Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluţie a inteligenţei, trebuie să înţelegem că 
transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea poetică a existenţei, traversând, aşa cum am spus, toate 
disciplinele dincolo de ele. A nu se confunda însă, cu pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea ." 
(Basarab Nicolescu). Termenul de ”strategie” își are originea ”într-un cuvânt grecesc cu semnificația de 
generalitate și până de curând a avut un înțeles strict militar: arta planificării și conducerii 
războiului”(Strategie, Ghid propus The Economist Books,1998,p.165). 

O definiție obiectivă ne este oferită de E. Noveanu, care susține că ”prin strategie didactică înțelegem 
un ansamblu de decizii vizând desfășurarea procesului instructiv-educativ, în vederea atingerii unor 
obiective, decizii adecvate situației concrete (factorilor care influențează asupra rezultatelor proiectate)”.  

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi 
dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care 
era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 
cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 
valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.  

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării personale 
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de 
experienţe, de cunoştinţe.    

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, 
opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a 
copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 
dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o 
mare flexibilitate în concepţii. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preșcolar Simona Marilena Cojocaru 
G. P. P. ,,Azur ” 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-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. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase și valoroase.  

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de 
important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală.   

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situate în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea copilului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea 
activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. 

 Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să 
permită individualizarea învaţământului, 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. 

 Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare oferă cele mai eficiente 
metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită 
caracterului lor active participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate, 
facilitează la randul 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,  devin 
capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei personae, se 
formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

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

 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.  

 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 elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

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  

*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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Activitatile extracurriculare în dezvoltarea copiilor cu CES 

Profesor învațămănt primar, Livia Colac, 
Școala gimnazială numărul 1, Sulița 

În ultimul timp educația nonformală câștigă tot mai mult interes, conturându-și bine rolul ei, ajutând 
la sporirea coerenței procesului instructiv-educativ. 

Din cauza faptului că răspunde cerințelor și necesităților educației permanente și pentru că implică 
prezența diverselor persoane în dezvoltarea scenariului ei, educația nonformală este importantă în 
rezolvarea problemelor copiilor cu CES. 

Ea se adaptează mai ușor nevoilor lor, deoarece propune participanților activități diverse și atractive în 
funcție de interesul acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor. Astfel, educația nonformală, 
reprezintă un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime, 
contribuind la dezvoltarea competențelor transversale, altele decât cele strict știintifice, este vazută ”ca o 
punte între cunoștiințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal” ( G. Văideanu – ”Educația 
la frontiera dintre milenii” ). 

Bineînteles, luând în considerare și conținuturile educației nonformale, ele trebuie să fie definite de un 
puternic caracter pragmatic, să fie formulate corect din punct de vedere științific, tehnic, să respecte 
criteriul autosuficienței, să determine utilizarea unor strategii bazate pe cooperare și participarea activă a 
elevilor. Prin modul plăcut în care este organizată,  este realizată refacerea, atât a echilibrului psiho-fizic, 
cât și a dezvoltării copiilor cu cerințe speciale. 

De felul în care percepem problemele cu care se confruntă acești copii, depinde integrarea lor în 
grupul școlar. Important în demararea instruirii acestora, este modul în care se realizează socializarea. 
Este necesar ca individul cu CES să fie acceptat de grupul în care urmează să-și desfășoare activitatea. 
Responsabilitățile care apar în aceste cazuri sunt atât din partea copilului respectiv căt și ale grupului de 
apartenență. 

Socializarea estefinalitatea cea mai urmarită, deoarece acești copii trebuie mai întâi să se simtă 
protejați de societate și apoi să încerce să se descurce, să acționeze. 

Astfel, elevul cu CES, învață să respecte unele reguli ale grupului (depinde de afecțiunea pe care o 
prezintă, iar grupul la rândul lui se adaptează cerințelor acestuia ). Introduși în joc, socializarea se 
realizează mai ușor, însă jocul trebuie adaptat în funcție de deficiența copilului. Tot prin joc, copilul 
capătă informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul 
înconjurător și învață să se orienteze în spațiu și timp. 

Prin participarea alaturi de alți copii la diverse activități, se realizează diminuarea izolării și 
înlăturarea agresivității.Frontul comun format, ca urmare a derulării educației nonformale, din părinți, 
cadru didactic, școală și comunitate poate determina o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multa flexibilitate, rapiditate și adaptibilitate, dar si un 
entuziasm rasunător.El trebuie să parcurgă toate etapele procesului intructiv-educativ nonformal: 
organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea. Rezultate se pot concretiza prin formare de 
atitudini, abilități și cunoștiințe, chiar și la nivel comunitar. Educația nonformală, după psihopedagogul 
Aura Stănculescu, ”se realizează fără stres, nu există constrângeri, chiar dacă elevii sunt evaluați. Testarea 
nu îi stresează pentru că este de așa natură încât să nu se creeze stres”. 

Educația nonformală acaparează și prin faptul că introduce noile tehnologii 
comunicaționale,valorificând oportunitățile de internet, televiziune, calculator. 

În activitatea didactică desfășurată de mine, am ”modelat” de-a lungul timpului copii cu cerințe 
speciale diverse: autism, ADHD, întarziere de limbaj, hipoacuzie, deficiență locomotorie, handicap grad I 
la nivel de gândire.In prezent lucrez la clasa a III-a, și copilul cu cerințe speciale prezintă întarzieri în 
dezvoltarea limbajului. 

Am observat că posibilitatea lui de exprimare depinde în mare măsură de atractivitatea subiectului. 
Relatează cu ușurință pe baza suubiectului unui desen sau a unei picturi realizate de el, îl încantă tot ce e 
nou, îi plac activitățile extrașcolare și povestește despre ele. 
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Activitățile extrașcolare ,bine pregătite ,sunt atractive,ele stârnesc interes ,produc bucurie,facilitează 
acumularea de cunoștințe ,chiar dacă e nevoie de efort multiplicat. 

Sunt mereu interesată să găsesc activități de acest fel cât mai atractive și mai interesante pentru elevii 
mei: ”Livada, izvor de vitamine și sănătate” –  vizită la livada unui părinte, ”Introducere în istorie” – 
vizită la Muzeul Județean Botoșani, ”Animalele – prietenele noastre” – vizită la cabinetul medicului 
veterinar, ”O carte pentru fiecare” – vizită la Biblioteca Comunală Sulița, participare la spectacole de 
teatru pentru copii, participare la concursuri de creație literară, creație plastică, la concursurile Comper și 
Euclid, ”Cupa campionilor” – activități sportive, activități de genul ”Atelierul foto”, implicarea elevilor in 
proiectul ”Suntem membri în patrula de reciclare”,serbări organizate cu diferite prilejuri si excursii. 

Sunt mereu interesată să găsesc activități de acest 
fel cât mai atractive și mai interesante pentru elevii 
mei: ”Livada, izvor de vitamine și sănătate” –  vizită 
la livada unui părinte, ”Introducere în istorie” – vizită 
la Muzeul Județean Botoșani, ”Animalele – prietenele 
noastre” – vizită la cabinetul medicului veterinar, ”O 
carte pentru fiecare” – vizită la Biblioteca Comunală 
Sulița, participare la spectacole de teatru pentru copii, 
participare la concursuri de creație literară, creație 
plastică, la concursurile Comper și Euclid, ”Cupa 
campionilor” – activități sportive, activități de genul 
”Atelierul foto”, implicarea elevilor in proiectul 
”Suntem membri în patrula de reciclare”,serbări 
organizate cu diferite prilejuri si excursii. 

Vizitele la muzeu au stimulat interesul pentru momentele din trecutul local și național. Vzionarea 
spectacolelor de teatru pentru copii,activitățile distractive și sportive,au dezvoltat si orientat copiii spre 
muzică,arte vizuale si sport.Excursiile au contribuit la cunoasterea frumuseților patriei,la educarea 
dragostei pentru frumosul din natură.În urma plimbărilor în 
diverse locuri din jurul localitatii,elevii au putut reda 
imaginea realitățiiîn cadrul activităților de desen și 
modelaj.Concursurile i-au ajutat să demonstreze că actul 
învățării nu a fost în zadar. 

Derularea acestor activități a fost posibilă ca urmare a 
incheierii de parteneriate cu părinții și comunitatea. 

Elevul cu CES a câștigat și mențiune la concursul 
”Comper”, la secțiunea limba și literatura română. 

Activitățile desfășurate nu au scos din schemă efortul 
elevilor, dar au cultivat o relație mai apropiata dintre 
educator și educat. 

Rezultatele au fost pe măsura posibilităților lor si la 
nivel de clasă s-au obținut foarte multe premii si diplome, important este că s-a observat progresul de 
fiecare dată. 

Elevul cu CES a câștigat chiar o mențiune la concursul Comper, la secțiunea limba și literatura 
română. 

Daca pornim de la premiza că se poate învăța și în afara școlii, vom constata că educația nonformală 
câștigă teren, asigurând asistență informațională și practică tuturor elevilor și cu precădere celor 
dezavantajați. 

Bilbliografie: 
1. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași,1998;
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activități cu elevii ciclului primar, în ,,Învățământul primar”, numărul 2,

3, Editura Discipol, 2000; 
3. Dumitru,G, Bucurei,C, Cărăbuț,C, Integrarea elevilor cu cerințe speciale,Timisoara, Editura Mirton, 2006
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. Inv. Primar, COMAN  MIRELA 

 Este bine cunoscut faptul ca, formarea  personalitatii  copiilor íncepe de la cea mai  frageda  varsta, 
iar  educatia  extracurriculara  are un  rol  foarte  important  ín aceasta  directie.   

 Educatia, prin activitátile extracurriculare, urmareste  identificarea si  cultivarea corspondentei  
optime dintre  aptitudini, cultivarea  unui  stil  de viata civilizat, precum  si  stimularea  comportamentului 
ccreativ  in  diferite  domenii. 

 Ceea  ce  ne  permite  sa  ímpacam scoala  cu viata este trebuinta copiilor de a se juca, de a fi mereu 
ín miscare. 

 Scopul activitátilor extrascolare este acela de a dezvolta unele aptitudini  speciale, antrenarea elevilor 
in activitáti cát mai variate si bogate ín continut, cultivarea interesului pentru activitáti  socio- culturale, 
facilitarea integrarii ín  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, cepermite 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 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 massmedia şi 
ne referim la televizor , calculator si internet, carenu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slab 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 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 activitatile, 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 sentimentul de respect 
si dragoste fata de 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 
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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 leculeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li sespune în legatură cu mediul, 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Profesor: Coman Claudia 

„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 ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are locul bine stabilit şi rolul în formarea personalităţii elevilor. O educaţie 
eficientă, 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 fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

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

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare si pot duce la  dezvoltarea şi explorarea unor  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.Deoarece au  un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai responsabil, iar 
această responsabilitate îl pregătește pentru viitor.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 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 antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare sunt variate, 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. 

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 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. Copii 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.  

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: 
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. https://secure.ihaveaplaniowa.gov
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

Prof. Coman Mariana,  
Sc. Gimn. Nr. 2 Titu-Targ 

 „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 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 şcolarilor. 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 
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. 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, 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 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 adoptă in 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 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. Copii 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 însuşi 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. 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

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: 
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1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore.  

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura 
ei cu practica. Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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JOCUL ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
DESFĂȘURATE ÎN NATURĂ 

Comăneci Titina,  
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu’’, Rm. Vâlcea 

Conștiința de sine a plecat de la conștiința mișcării. Înainte de a gândi logic, ne-am mișcat instinctual. 
Mișcarea stă, limpede, la originea tuturor fenomenelor, viața însăși înseamnă mișcare. Mișcarea este un 
mijloc important de dezvoltare a copilului, ceea ce impune intensificarea eforturilor de promovare a 
activităților specifice încă de la cele mai fragede vârste. 

Copiii participă la activități care implică mișcarea cu mare dăruire, trăind fiecare minut cu o 
intensitate emoțională deosebită. De aceea, mișcarea și jocul în aer liber constituie modalități eficiente de 
stimulare afectiv-volitivă, kinetică și cognitivă deosebit de eficiente pentru formarea armonioasă a 
copiilor. 

În timpul a 10 minute de joc copiii fac mai multe mișcări decât execută în mod obișnuit într-o oră. 
Prin urmare, într-un interval scurt de timp, jocurile îi ajută să contracareze efectele sedentarismului  
generat de jocurile și activitățile pe calculator (atât de ,,la modă’’) în zilele noastre, satisfăcându-le, 
totodată nevoia de mișcare. 

Jocurile de mișcare nu numai că desăvârșesc pregătire fizică, dar întăresc și sănătatea. Ele pot fi 
desfășurate, cu un efect sporit, nu numai în cadrul activităților sportive școlare, ci mai ales în cele 
extrașcolare, în aer liber, în natură, în cadrul unor drumeții sau al excursiilor. Jocurile simple pot fi 
organizate oricând și oriunde. 

Spre exemplu, este suficient să oferim elevilor o minge și ei vor alerga după ea fără să dea semne de 
oboseală sau de lipsă de interes. Acest exemplu evidențiază alte caracteristici ale jocului – spontaneitatea 
și atractivitatea. Jocul bine conceput este capabil să mobilizeze toate forțele, să mențină treaz interesul 
copiilor, să atingă maximum  de eficiență. 

Jocul în aer liber are o importanță deosebită în deconectarea psihică, este cea mai bună formă de 
odihnă activă, prin intermediul lui utilizându-se eficient și intens timpul liber. 

Aceste activități în care mișcarea are rolul cel mai important nu sunt doar jocuri ci și activități de 
cunoaștere a naturii. 

Să ne imaginăm că suntem într-o drumeție în pădure, iar copiii repartizați în două echipe se joacă de-a 
v-ați ascunselea. Într-un joc colectiv, în aer liber, fiecare participant are libertatea de acțiune și, 
neîncorsetatde deciziile unui arbitru, respectă regulile jocului. Deci nu este vorba numai despre mișcarea 
în aer liber, ci și de dezvoltarea spiritului de fairplay, care este principiul de bază al jocurilor, dar și unul 
de comportament social, pe care copiii îl vor transpune mai târziu în viață. 

Totuși, trebuie atrasă atenția asupra supravegherii copiilor în timpul activităților în aer liber. 
Educatorului îi revine răspunderea desfășurării lor, al organizării și controlului asupra respectării regulilor 
și condițiilor de sănătate și siguranță. Adevărații educatori nu trebuie să confunde jocul în aer liber cu 
joaca liberă. Jocul este divertisment pentru copii, însă cadrul didactic trebuie să-l trateze ca pe-o activitate 
plină de răspundere și implicare. 

În organizarea activităților de mișcare în aer liber este nevoie să avem în vedere unele aspecte care să 
asigure buna desfășurare, eficiența și succesul acestora: 

 Am ales locul și perioada potrivită pentru aceste activități?
Această întrebare se adresează cu precădere jocurilor ce se practică în aer liber, în parcuri, pe străzi 

etc. chiar și cel mai antrenant joc poate fi sortit eșecului dacă locul de desfășurare este nepotrivit. Să ne 
închipuim un grup de copii care se joacă de-a v-ați ascunselea într-o pădure cu copacii perfect aliniați, în 
care orice mișcare poate fi observată de la distanță. În acest caz jocul își pierde curând din farmec, tocmai 
prin sărăcia situațiilor în care copiii se pot ascunde. De asemenea, jocurile care presupun șederea 
îndelungată pe loc nu se pot desfășura pe vreme friguroasă sau ploioasă. 
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Jocurile nocturne se practică cu succes în întuneric deplin, altele sub lumina lunii, iar unele jocuri și 
activități tradiționale (îngeri de zăpadă, construire oamenilor de zăpadă, cursa după ouăle de Paste, inotul  
etc.) , necesită un anumit anotimp. 

 Corespunde această activitate vârstei copiilor?
Categoria de vârstă cuprinde animite limite, dar vârsta individuală nu se identifică întotdeauna cu 

media, uneori fiind mai mare, alteori mai mică decât aceasta.Mai degrabă putem analiza dacă activitatea 
propusă corespunde experienței copiilor. În cazul participanților neexperimentați se recomandă activități 
mai simple, de o mai scurtă durată. 

 Este adecvat jocul calităților fizice și intelectuale ale copiilor?
Și în acest caz este importantă experiența personală a copiilor. În plus, se impune cunoașterea 

adresabilității jocurilor – pentru fete, pentru băieți sau pentru ambele sexe. Această particularitate este 
foarte importantă mai ales în cazul jocurilor de mișcare organizate în aer liber. Nu trebuie omis faptul că 
fetele sunt mai lente și mai puțin rezistente decât băieții, constituția lor fizică fiind mai fragilă. 

Un rol important îl joacă și diferențele de ordin afectiv-volitiv dintre cele două sexe. Băieții preferă 
jocurile dure, aventuroase, într-un cuvânt, bărbătrști. În schimb, fetele dau întâietate jocurilor care le dau 
ocazia să-și valorifice îndemânarea și ritmicitatea mișcărilor. 

Pe de altă parte, copiii trebuie să fie bine cunoscuți din punct de vedere al calităților intelectuale și 
fizice pentru a primi rolul potrivit, valorizator al competențelor și inteligențelor fiecărui participant la 
activitate.  

 Au fost bine explicate regulile?
Regulile trebuie enunțate cu claritate și fermitate, fără a fi uitat nici un amănunt, de ele depinzând nu 

doar buna desfășurare a activității ci și păstrarea stării de sănătate a copiilor. Nu trebuie să fie omise 
denumirea jocului, delimitarea teritoriului de joc, alegerea echipelor și rolul fiecărui participant, modul de 
desfășurare, etapele jocului, timpul afectat activității, semnale, rezolvarea conflictelor, rolul cadrului 
didactic etc. 

 Participanții au fost echitabil repartizați în echipe?
La alegerea căpitanului sau conducătorului jocului trebuie să fie luate în considerare nu numai 

,,priza’’ lui la ceilalți copii ci și calitățile de leader, capacitatea sa de acoordona și de a ordona, de a 
înțelege și a respecta regulile jocului, de a mobiliza echipa; jucătorii activi, jucătorii pasivi precum și 
jucătorii instabili pot face parte din grupul copiilor și atitudinea lor față de activitatea desfășurată trebuie 
anticipată de către cadrul didactic, astfel încât să asigure omogenitatea echipelor în ăncercarea de a oferi 
șanse egale, implicit , satisfacție participanților. 

 Jocul a fost bine organizat?
În organizarea jocului trebuie să avem în vedere și resursele materiale de care dispunem sau pe care 

putem să le folosim din natură (crengi uscate, buturugi, căpițe de fân etc). Putem parcurge trasee în care 
să exersăm diferite forme de mers și alergare, târâre, rostogolire, aruncare, sărituri etc. 

O analiză finală asupra activității desfășurate cu copiii în aer liber are un caracter evaluator dar și 
reglator, obiectivul fiind optimizarea acestui tip de activități, valorizarea individuală și colectivă a 
copiilor, dar mai ales, obținerea unei satisfacții personale a participanților și activizarea comportamentelor 
pozitive formate prin mișcare. 

Putem concluziona că în mediul extrașcolar,  mișcarea în aer liber și jocul de mișcare, în special, sunt 
oportunități prin care personalitatea elevilor se construiește temeinic cu ajutorul unor activități atractive și 
valorizatoare. 

Bibliografie:  
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Ileana Drăgulin – Să facem sport, Ed. Sport-Turism, Craiova, 1987 
Milos Zapletal – Mică enciclopedie a jocurilor, Ed. Sport-Turism, Craiova, 1990 

903



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

PROFESOR: COMORAŞU AURA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT, BACĂU 

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

 Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar 
din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din 
clasa a V-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în 
lupta cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, 
frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o 
prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să 
îndrepte răul, aspectele negative, dând  alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul 
este pus să contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv. 

 Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se 
realizează o dezbatere amplă pe tema bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei 
vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. 

 Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.  Elevii 
au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. Concursul a 
fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat  anumite teme din 
care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe situații. Prin fabule se 
critică defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. Valorificând învățătura fabulei, morala, elevii învață 
să aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea.  La aceste activități deosebite pot 
participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul 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. 

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

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

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar 
contribui la aceste momente. 
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Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe 
care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în 
anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei 
nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit.  

Bibliografie: 

  Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
  Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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Școala - Familia - Biserica – rol în educaţia moral - civică a elevului 

Prof. Condrea Cristina 
Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti, jud. Bacău 

Educaţia constă în realizarea caracterului și a personalității, iar personalitatea se caracterizează printr-
un larg spirit de inițiativă și de libertate. Educația este o acțiune prin care educatul se poate transforma, 
după un model care poate satisface cerințele ideale și reale la un moment dat.  

Cuvântul „moral” semnifică obiceiuri, mentalități și moduri de comportare integrate ulterior în norme 
sociale. Moralitatea se formează și se consolidează de-a lungul întregii copilării. Ea se învață după norme 
care dobândesc valoare pentru existenţa omului. Modelele de viață care rezultă din relațiile cu părinții, 
frații, profesorii și colegii sunt înțelese de tânăr, evaluate și astfel însușite. În raport cu respectarea sau 
nerespectarea acestor norme apar sentimente noi, de rușine și culpabilitate.  

 „Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu, uitându-se la el, 
se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu. Și oricine poate fi dascăl, daca nu al altora, cel puțin al 
său!” (Sfântul Ioan Gură de Aur).  

Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndemna pe părinți spunându-le că așa cum îi vede pe pictori făcându-și 
tablourile și statuile cu multă luare aminte, tot așa să se îngrijească și de aceste minunate statui, care sunt 
copiii. Convingerile și mai ales educația religioasă a familiei sunt foarte importante. Un creștin care știe 
de frica lui Dumnezeu şi care cunoaște cel puțin poruncile sale (să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești 
strâmb, să cinstești pe tatăl și pe mama ta etc.) își va educa propriul copil în acest spirit. 

 Până la trei ani copilul învață ce este bine si ce este rău, dar aceasta o face în mare parte prin imitație, 
reproducând comportamente ale adultului, bune sau rele. De foarte multe ori la această vârstă pot apărea 
manifestări de încăpățânare și protest, iar adultul, prin tactul lui, poate influența conduita copilului. Mai 
târziu, în perioada preșcolară, evoluția ființei umane, prim multiplicarea relațiilor ei cu adulții, necesită 
modelarea personalității. La această vârstă copilul este mai impulsiv, capabil de emoții și sentimente, 
deseori își manifestă dorința în contradicție cu posibilitățile sale și cu cerințele adulților, începe să cugete 
şi să-şi pună întrebări. Nu trebuie uitat că acum copiii își pot însuși noțiunile de adevăr, dreptate, dragoste 
de aproapele, credință, încrederea în sine etc.  

Şcoala este locul unde tânărul începe să trăiască zilnic o parte din timpul său, în cadrul unei 
comunități ce depășește cadrul familial. În școală copilul trebuie să înceapă să respecte reguli de 
comportament pentru a-și continua educația civică. Rolul educatorilor – învățători și profesori – în 
formarea ca cetățean a elevului este foarte mare și trebuie ca aceștia să-și cunoască menirea. În școală se 
clarifică noțiunile de drepturi și îndatoriri civice, de respect și supremație a legii, de democrație, de 
societate civilă, de patriotism și sentiment național, de cult a eroilor, de prietenie etc. Calitatea educaţiei 
în școală depinde de educația primită de copil în familie și de comportamentul grupului de învățători sau 
profesori. 

Familia trebuie să acționeze asupra copilului în conformitate cu posibilitățile de care dispune copilul, 
în conformitate cu slăbiciunile și incapacitățile sale. Copilul trebuie, să simtă că este protejat de familia 
sa, el nu trebuie lăsat pradă dificultăților, nu trebuie parasit în fața șocurilor, a exigențelor amenințătoare. 
Copilul nu trebuie să se simtă respins de familie, dar nici supravegheat în exces, deoarece în ambele 
cazuri el va deveni egocentric și incapabil de a se distanța de sine, va evita contactul cu realitatea și se va 
refugia în lumea a imaginației, va stabili greu contacte sociale cu cei de vârsta sa, va deveni pasiv, lipsit 
de iniţiative, cu sentimente de inferioritate, lipsit de interes pentru viitor. Școala și familia urmăresc 
aceleași scopuri ce vizează în principal formarea omului societății de mâine.  

Dar si rolul Bisericii ca instituție este foarte important în formarea cetățeanului din punct de vedere 
moral în societate. Învățăturile religiei sunt încărcate de pilde, de îndemnuri care te învață cum să te 
comporți în relațiile cu semenii. Fiecare predică este o lecție de educație creștină, dar și civică. Este un 
lucru plin de speranţă pentru un elev să vadă că în biserica unde merge cu părinţii, pe lângă oameni de 
toate vârstele și toate categoriile sociale, sunt şi alţi tineri, de vârste apropiate, care au aceleaşi principii 
de viaţă ca ale lui.  
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Perspectiva unei vieţi uşoare, fără „reguli“, creşte odată cu vârsta. Atât transformările majore la nivel 
biologic, cât şi viaţa de zi cu zi derulată într-un mediu bolnav îl fac pe tânărul de astăzi să opteze pentru 
un drum coordonat de impulsuri trupeşti, de valori emise de gaşca din faţa blocului. În acest hăţiş este 
greu să rămâi în picioare, să rămâi neatins. Rolul Bisericii este, pe de o parte, să-i menţină nealteraţi pe 
tineri de concepţia unei lumi fără Dumnezeu, iar pe de altă parte, să ofere soluţii şi tratamente celor care 
s-au rănit deja. Oricum, ambele categorii aşteaptă ceva de la Biserică. 

Astăzi, educaţia, ca proces de spiritualizare a omului, ar fi incompletă fără studierea religiei, căci nu 
se ia în considerare integritatea dintre spirit şi materie. Existenţa noastră nu se poate reduce la coordonate 
strict materiale. Dar nu numai educatul are nevoie de sprijinul spiritual religios, ci şi educatorul trebuie să 
îşi consolideze credinţa asupra responsabilităţii sale pedagogice. Credinţa în ceea ce faci, în menirea ce o 
ai, în ţinta ce o vrei atinsă, nu numai că orientează şi luminează calea pe care mergi, dar îţi dă acea 
siguranţă, certitudine şi fermitate, de care tu ca dascăl ai atâta nevoie. Altfel te rătăceşti, renunţi sau te 
supui altor practici. Şi pentru educat şi pentru educator, reevaluarea şi întărirea educaţiei religioase sunt 
cu atât mai necesare acum când constatăm presiunea ateismului, promovarea diversităţii în interpretarea 
esenţei şi rolului divinităţii pentru individ, tendinţa de cooperare între diversele religii, includerea 
educaţiei religioase în curriculumul şcolar, implicarea bisericii în viaţa civică. 

Dacă Familia, Şcoala şi Biserica educă de pe poziţii diferite, dar au acelaşi numitor comun - 
Dumnezeu, generaţiile viitoare au şanse de supravieţuire. Chiar dacă trăim într-o lume desacralizată, 
Mântuitorul Iisus Hristos ne umple de nădejde: „În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit 
lumea“ (Ioan 16, 33). 
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Rolul activitãţilor extracurriculare 

Prof. Condrea Mãdãlina- Mariana 
Liceul Tehnologic Silvic ”Dr. Nicolae Rucãreanu”, Braşov 

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 îi formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a căpăta 
mai multe abilităţi de învăţare. Acestea îi ajută pe copii să- şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi 
totodată să se simtă importanţi pentru societate. Dacă copilul are ocazie să facă ceea ce îi place, el creşte 
intelectual şi moral. Iar aceste activitãţi reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele activități 
care nu sunt incluse în programul școlar sau cãrora li se acordă prea puțină atenție în conformitate cu 
curriculum de studii.  

Astfel, vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate, dar 
mai mult şi- au dorit sã se implice în realizarea de scenete. Prin acest tip de activitate, copiii îşi pot 
dezvolta chiar şi o limbã strãinã, personal realizând scenetã în limba francezã. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
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 Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de culturã generalã, de creaţii artistice, de desen, între clase 
paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  multe premii. 

Copiii generaţiilor din zilele noastre sunt mult mai deschişi şi mult mai atraşi de activitãţile practice, 
pentru ei fiind şi cea mai uşoarã metodã de învãţare. 
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Aradul – Capitala Politică a Marii Uniri 

Prof. Confideratu Livia 
Școala Gimnazială Dezna 

Biserica Ortodoxă Română a slujit întotdeauna poporul român și a sprijinit aspirațiile lui. Cultivând 
conștiința unității de credință și neam, Biserica a contribuit la pregătirea marilor evenimente istorice, 
având ca scop unitatea națională a românilor și anume: Unirea Principatelor, obținerea Independenței de 
stat a României și Marea Unire de la 1 Decembrie  1918, decisivă pentru constituirea statului național 
unitar România. 

Acum, când sărbătorim 100 de ani de la marele eveniment al neamului românesc, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2018 ca ,,Anul omagial al unității de credință și de 
neam” și ,,Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. 

Cu această ocazie, Școala Gimnazială Dezna, în colaborare cu Biserica Ortodoxă Dezna, Primăria 
Comunei Dezna și Consiliul Județean Arad a subliniat importanța  acestui eveniment național prin mai 
multe activități cuprinse într-un proiect de activitate extracurriculară intitulat: ,,1 DECEMBRIE – ZIUA 
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR”. 

Scopul  proiectului  

Cultivarea sentimentului identității naționale și a respectului față de istoria și credința poporului 
român. 

Afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului creativ și artistic al elevilor din ciclul primar și 
gimnazial. 

Obiectivul general: 

Promovarea respectului și a prețuirii față de valorile istorice, religios-morale, culturale, estetice și 
artistice ale poporului român. 

Obiectivele specifice: 

 Cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie;
 Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare, plastice;
 Conștientizarea actului unirii ca ideal permanent al românilor de pretutindeni;
 Cunoașterea elementelor de istorie, geografie, religie care definesc portretul poporului

român; 
 Încurajarea și evidențierea caracterului formativ al actului didactic;
 Dezvoltarea aptitudinilor și a înclinațiilor artistice ale elevilor;

Activitățile programate în cadrul proiectului au fost diverse: desene cu motive tradiționale; 
confecționarea de drapele și de inimioare cu însemnele drapelului țării noastre și oferirea acestora 
credincioșilor Parohiei Ortodoxe Dezna, prezenți la Sfânta Liturghie; susținerea unui program artistic 
cuprinzând poezii și cântece patriotice; prezentarea, cu mândrie, a portului popular specific zonei, de către 
elevii școlii noastre, membrii ai Ansamblului Junii Cetății Dezna, în cadrul paradei portului popular 
organizată la Arad de către Consiliul Județean Arad. 
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Participând la activitățile enumerate mai sus, împreună, elevi, părinți, cadre didactice, preoți, autorități 
locale și județene, români de pretutindeni, am trăit emoția înaintașilor noștri, am reflectat la semnificația 
zilei de 1 Decembrie 1918 și am înțeles că România suntem fiecare dintre noi și toți laolaltă! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN  
PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Alis Constantin 

„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 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 şcolarilor. 
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 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. 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, 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 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 in 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 Grădina Zoologică.  

Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative, articipând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare 
cu diferite ocazii sau rin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Constantin Cecilia Damaris 
Liceul Teoretic, comuna  Filipeștii de Pădure, Prahova 

Formarea unei personalități autonome, creative precum și dezvoltarea integrală, armonioasă a 
individualității umane reprezintă idealuri educaționale în sistemul preuniversitar românesc. Educația non-
formală ocupă un rol foarte important în realizarea acestor idealuri.  

Educația non-formală vine în completarea educației formale, având loc într-un cadru instituționalizat, 
în afara sistemului de învățământ dar și în interiorul acestuia, conectând cunoștințele asimilate în cadru 
formal cu informațiile acumulate informal. 

Educația contemporană vizează dezvoltarea personalității elevilor prin utilizarea metodelor de predare 
activ participative care impun implicarea activă, conștientă și responsabilă a acestora în propria formare. 
Dezvoltarea personalității elevilor este condiționată de utilizarea unor metode adecvate care să permită 
individualizarea procesului de învățământ, astfel încât elevii să dezvolte deprinderi și abilități creatoare 
prin procesul de învățare.   

Activitățile extrașcolare reprezintă o componentă importantă a educației non-formale, oferind cele 
mai eficiente metode didactice pentru dezvoltare armonioasă a copilului încă din clasele primare. Studiile 
de specialitate afirmă că educația non-formală sprijină elevii în procesul de formare a unei atitudini 
pozitive față de învățare.  

Elevii au performanțe mai ridicate, dezvoltându-si abilități creatoare și practice diversificate precum și 
strategii potrivite de rezolvare a unor probleme. În plan moral, aceste activități au o contribuție 
semnificativă la dezvoltarea unei atitudini de respect pentru cunoaștere, pentru cultură, la formarea unor 
trăsături pozitive de caracter. 

Activitățile extrașcolare prezintă caracteristici distincte față de activitățile școlare. Ele diferă din punct 
de vedere al conținutului, timpului acordat, metodelor utilizate, formelor de organizare și al imaginației. 
Ele pot îmbrăca diferite forme: tabere școlare, excursii, drumeții, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, activități artistice, ateliere de pictură, vizite culturale, vizionări de filme educative, cluburi 
tematice, competiții sportive, concursuri.  

Participarea elevilor la astfel de activități se concretizează în lărgirea orizontului cultural al acestora, 
având posibilitatea de a completa cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul lecțiilor. Elevii 
asimilează cunoștințe din domeniul științific, tehnic, literal și artistic. Prin aceste activități se dezvoltă 
vocația și talentul, abilitățile de planificare și organizare ale elevilor, responsabilizarea acestora prin 
asumarea unor roluri diferite în cadrul activităților organizate pe grupe de lucru. Se încurajează 
competiția, comunicarea, creativitatea și intuiția.  

De asemenea, prin participarea la manifestări cultural-artistice, vizionând filme pe teme educative, 
spectacole de teatru sau operă, elevii își dezvoltă simțul artistic și își cultivă dragostea pentru frumos. 

Excursiile și vizitele au ca scop îmbogățirea orizontului cognitiv al elevilor, creșterea interesului 
acestora pentru descoperirea, cunoașterea și aprecierea frumuseților țării. Toate acestea contribuie la 
formarea unei personalități complete și autonome. 

Activtățile extrașcolare sunt subordonate procesului de predare-învățare desfășurat în clasă iar 
organizarea și desfășurarea lor trebuie să respecte anumite reguli. Ele trebuie create și organizate astfel 
încât să țină cont de particularitățile de vârstă și de interesele elevilor. Aceștia trebuie să-și exprime liberi 
consimțământul de a participa. Se va evita supraîncărcarea elevilor, afectarea timpului de pregătire a 
lecțiilor sau desfășurarea acestor activități în timpul orelor de curs. 

Profesorul trebuie să dea dovadă de tact pedagogic și de o bună pregătire metodologică în organizarea 
activităților extrașcolare. Acesta trebuie să ofere o atmosferă favorabilă instruirii și să asigure 
posibilitatea de aprofundare a cunoștințelor asimilate în cadrul lecțiilor. 
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol esențial în dezvoltarea completă a personalității 
elevului. Beneficiile participării la astfel de activități sunt numeroase.  

Pe lângă cele menționate mai sus, menționăm și consolidarea relațiilor de prietenie și ajutor reciproc 
între elevi precum și o atitudine corectă față de scopurile urmărite.  

Bibliografie: 
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2. Iucu R., Instruire extrașcolară. Perspective teoretice și aplicative, Iași, Polirom, 2001
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. Înv. Primar Constantin Florina 
Școala Gimnazială Brezoaele, Dâmbovița 

Educația extracurriculară  are un rol important în formarea personalitatii copiilor. Aceasta presupune 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, dezvoltarea unui stil de viață 
civilizat, precum și 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. 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 activități extrașcolare 

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. 

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.     

Începand 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.  

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 școlare - reprezintă o metodă extrașcolară de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanță majora și în orientarea profesionala a elevilor, 
prezentându-le toate posibilitățile pe care aceștia le au. 
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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. 

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
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE LA GRĂDINIȚĂ 

Prof. Constantin Ionela,  
Grădinița P. P. Nr.7 Lugoj/Timiș 

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 
urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul 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. 

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 
educaţionale. Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, 
evoluând. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, 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 extrașcolare.  

Activitățile extrașcolare sunt acțiuni organizate, desfășurate preponderant în afara sălii de grupă, 
materializate prin spectacole de teatru, vizite şi plimbării (prin parcuri, grădini zoologice), excursii, 
serbări, concursuri, activități în colaborare cu parteneri educaționali.  

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 Crăciun, 
ziua mamei, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative cu ocazia zilei de 1decembrie 
și 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 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 ştiinţe, 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 și îmbunătăţii cunoştinţele legate de aceste animale. 

Viața noastră socială prezintă o serie de aspecte minunate care pot să influențeze preșcolarii din punct 
de vedere estetic. Copiii pot fi ușor impresionați de realizările adulților, dar și de ale 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. 

Serbările școlare bine realizate și regizate pot deveni opere de artă dacă sunt bine puse în scenă, 
utilizând tehnici moderne de lumină și sunet. De-a lungul timpului am constatat că serbările au îmbrăcat o 
altă haină în epoca modernă, facându-se trecerea de la clasicele serbări la adevăratele spectacole în care 
doamnele educatoare devin regizori și coregrafi, adaptându-se la potențialul uman de care dispun. Cu 
fiecare serbare încercăm să ne depășim limitele, să realizăm ceva inedit, care să-i încânte și în același 
timp să-i uimească pe privitori.  

Ca activităţi extracurriculare pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti: serbări desfăşurate cu 
diferite ocazii- Caravana toamnei, Crăciun, sfârşit de an, excursii, vizite, plimbări, desfăşurarea unor 
concursuri în grădiniţă, activităţi cu părinții desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie și de Paște, 
acțiunea de voluntariat „Pentru o grădiniță mai frumoasă”, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte 
grădiniţe şi alți parteneri educaționali (Pompieri, poliție, jandarmi, biserică). 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor, 
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făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniță- familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie și grădiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinții.  

Prin diferitele activităţi desfăşurate de grădiniţă în parteneriat cu şcoala, creşte gradul de informare şi 
educaţie, se dezvoltă spiritul de echipă, se dezvoltă respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi şi desigur se 
realizează o continuitate între grădiniţă şi şcoală. De asemenea, în cadrul activităţilor în parteneriat există 
comunicare între preşcolari şi şcolari, se leagă anumite prietenii între copii prin desfăşurarea unor 
activităţi sportive, artistice sau literare. 

Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnind interesul, 
producând bucurie, uşurând acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Constantin Mihaela Camelia 
Școala Gimnazială Nr. 1 Schitu Golești, jud. Argeș 

 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 .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, permițând astfel manifestarea creativității întregului grup de elevi, a relațiilor creative, 
precum și spiritul inovator și creativitatea învățătorului. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag copilul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
Implicarea în asemenea activități 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. 

În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate 
forme. 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. 

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

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 
experiențe noi care îi vor ghida mai departe și  oferiră suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Activitățile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situatiei, declanșează anumite 
sentimente. De-a lungul anilor am observat că vizionarea spectacolelor de teatru, au stimulat și orientat 
copiii spre aceste domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
respectul pentru frumusețile naturii,artă și cultură. Acestea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
micuților, la educarea lor cetăţenească şi patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuiește însușirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural știinţific. 
Prin excursii elevii îsi suplimentează şi consolidează instrucţia scolară dobândind însușirea a noi 
cunoștinţe. Excursiile reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută să 
înţeleagă nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural. 

 În realizarea unei excursii scolare de mică sau mare anvergură, ne-am documentat, ne-am pregătit un 
minuţios un plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare interdisciplinară şi după o atentă 
prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare 
civilizată, a regulamentului școlar în ansamblu. 

 De asemenea serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât si pentru părinţii 
lor. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecărui copil în parte. Serbările şcolare le-am efectuat cu prilejul diverselor evenimente din viaţa lor de 
școlari: Serbarea abecedarului” –realizată la sfârşitul clasei I, 1 Decembrie, Serbarea de Crăciun, 
aniversarea Zilei localității, oferindu-le ,astfel,elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau 
prin muzică. 
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, între 
clasele ciclului primar, dar am participat şi la  concursuri  județene  ,unde am obținut  multe premii . 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la școală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Concursurile sportive vin ca şi o completare a 
activităţilor sportive, care sunt preferatele celor mai mulți părinți, pentru ca acestea ii ajută pe copii sa aibă 
o viață ordonată, să aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar și un stil de viață
sănătos. 

Chiar si eșecul in aceste activități ii va învață pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi ca pentru 
obținerea succesului este nevoie de mai multa munca, perseverenta, dar si de pasiune. 

Cadrele didactice ale școlii noastre sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare 
cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării viitorilor 
adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o 
legătură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

 În orice şcoală cadrele didactice sunt sigură că promovează activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

Activitățile extrașcolare au un 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. Ele nu doar educă ci îi și învață să se adapteze. Astfel vor fi pregătiți pentru 
o lume care nu va mai fi a noastră ci va fi a lor.
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EDUCAREA PRIN TOLERANȚĂ 
A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Constantin Valentina Irina, 
Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra – Neamț 

Toleranţa este o atitudine ce reprezintă deschiderea şi respectul pe care le manifestăm faţă de 
diferenţele dintre oameni, de orice natură ar fi ele. La fel ca toate atitudinile se transmite în mod subtil. 
Copiii trebuie ajutaţi să devină persoane tolerante. De la vârste mici, copiii imită comportamentele celor 
din jur, dezvoltându-şi valori proprii. Nici o vârstă nu este prea mică pentru a-l ajuta pe copil să fie 
tolerant. 

Mediul şcolar îi ajută pe copii să se adapteze lumii prin ştiinţă şi cunoaştere. Educabilul trebuie 
învăţat să respecte propriile valori, dar şi pe ale altora.  

Şcoala trebuie să primească toţi copiii, indiferent de condiţia lor fizică, intelectuală, socială, 
emoţională, lingvistică. 

Educaţia trebuie să vizeze nevoile de învăţare ale tuturor copiilor în spiritul respectului persoanei, 
toleranţei, simpatiei, sociabilităţii, generozităţii şi întrajutorării.  

Comoara noastră sunt copiii şi ne revine responsabilitatea de a-i creşte şi educa. „A creşte copii e un 
lucru riscant, căci reuşita depinde de multă trudă şi grijă, iar nereuşita întrece orice durere”. (Democrit) 
De aceea, dascălul trebuie să manifeste toleranţă în interacţiunea cu copiii.  

Mijloacele moderne -  televiziunea, calculatorul - care intervin în viaţa copilului de la vârste fragede 
ne provoacă dificultăţi atât nouă cât şi părinţilor. Suntem mereu atenţi să observăm fiecare mişcare a 
copilului şi să reacţionăm imediat, să luăm măsuri, dar uităm uneori că acesta are  dreptul de a primi 
educaţie, de a-şi dezvolta capacităţile în condiţii de libertate şi demnitate, de a fi crescut în spiritul 
înţelegerii, toleranţei, prieteniei, respectului. 

De la constituirea grupului şcolar, împreună cu elevii am elaborat un cod de reguli al clasei, afişat la 
loc vizibil, care cuprinde regula şi avantajele respectării ei. 

1. Dacă ne ajutăm la nevoie,  nu pierdem timp!
2. Dacă vorbim pe rând şi ascultăm cu atenţie, este linişte şi vom învăţa uşor!
3. Dacă păstrăm ordinea şi curăţenia, ne vom găsi cu uşurinţă lucrurile!
4. Dacă îmi respect cuvântul, îţi respect părerea, vom deveni prieteni adevăraţi!
5. Dacă împreună găsim soluţii pentru orice problemă,eliminăm conflictele!
6. Dacă lucrăm în echipă, ne bucurăm împreună!
  Aceasta ne-a ajutat să creăm un climat plăcut de lucru, bazat pe respect reciproc şi înţelegere. 
Având în vedere că lucrăm cu clase de copii eterogene, iar în grupul şcolar apar diferenţe  fizice, 

psihice, sociale, ne bazăm activitatea pe un set de principii prin care încercăm să creăm un mediu tolerant, 
propice dezvoltării, să acordăm şanse egale în educaţie tuturor copiilor. Întâlnim în grupurile cu care 
lucrăm  copii care necesită o atenţie specială, pentru că au probleme, e drept nu foarte grave. Am realizat 
integrarea activă şi eficientă  în grupul clasei, de cele mai multe ori prin joc. În toate activităţile am 
încercat să antrenăm fiecare copil, să-i stimulăm pe cei timizi să se afirme, să-i ajutăm pe cei cu tulburări 
de limbaj sau comportamentale, pe cei ce nu se pot concentra decât pentru scurt timp.  

Am apelat la învăţarea individualizată pentru că există tendinţa ca aceşti copii să fie izolaţi de restul 
colectivului. Această strategie vizează contribuţia fiecăruia adusă situaţiei de predare-învăţare: propriile 
experienţe, atitudini, calităţi, abilităţi. Impune utilizarea unui material didactic variat(fişe, dicţionare, 
atlase, scheme, grafice, tabele, etc.), familiarizează elevii cu tehnici de muncă independentă, valorifică 
experienţa anterioară, se poate adapta stilurilor proprii de învăţare, respectă ritmul individual, stimulează 
spiritul de echipă, asigură corelarea intereselor cu obiectivele curriculare, stimulează încrederea în sine, 
elevul participă la evaluarea propriei munci, fiind evaluat în raport cu el însuşi. Elevul şi cadrul didactic 
se influenţează reciproc, construiesc împreună, iar la baza acestui tip de învăţare stau principiile toleranţei 
şi echităţii.  
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Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează interacţiunea directă şi formarea deprinderilor 
interpersonale şi de grup, formarea răspunderii individuale, interdependenţa dintre membrii grupului. 
Favorizează cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea, integrarea în grup. 

Din studiul textelor literare, elevii au înţeles că trebuie să se ajute, să aprecieze ajutorul pe care îl 
primesc, să fie mai toleranţi. 

Cunoştinţele obţinute în orele de curs le-am valorificat în activităţile extrașcolare: serbări şcolare, 
proiecte cu biblioteca şcolii dar şi cu biblioteca judeţeană, vizite şi excursii, proiecte cu poliţia, biserica cu 
centrele de plasament din zonă. Toţi elevii au fost antrenaţi în aceste activităţi, a fost valorificat 
potenţialul individual, dar şi activitatea în grup. Produsele activităţilor extrașcolare s-au concretizat în 
albume, afişe, jurnale, portofolii, etc.  

Ca formator, cadrul didactic este un exemplu pentru elevii săi. El trebuie să găsească modalităţi de 
promovare a toleranţei în rândul acestora. Noi am identificat câteva: 

- Prin ceea ce faci determină copilul să se simtă important, în siguranţă, iubit! 
- Ajută copilul să se descopere pe sine, creând situaţii în care să-şi exprime calităţile!  
- Creează ocazii în care elevii să ofere ajutor! 
- Creează oportunităţi de învăţare despre locuri, oameni, culturi noi! 
- Arată copiilor perspective diferite prin prezentarea de cărţi, cântece, evenimente culturale, sărbători 

naţionale şi internaţionale! 
-  Implică-te când apare un comportament intolerant! 
-  Dezvoltă abilităţi de negociere de rezolvare a problemelor, situaţiilor de criză! 
-  Oferă modele de toleranţă şi respect! 
Deci, trebuie să tolerăm ca să fim toleraţi, să respectăm ca să fim respectaţi, să oferim libertate ca să 

fim liberi, să iubim ca să fim iubiţi.      
Toleranţa trebuie privită ca o virtute şi nu ca o obligaţie. 

Bibliografie: 

Cucoş, C. – 1999, “Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade”, Editura Polirom,  
Neamtu,C. A. Ghergut, A. – 2000, "Psihopedagogie speciala",Polirom, Iaşi 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

prof. înv. primar Constantinescu Adriana 
Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” 

Medgidia, jud. 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-i învăţăm să se adapteze.”

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

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 şcolarilor. 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 
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. 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, 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 aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite 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: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 
operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. 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 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 al 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 necondiţionat 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Nu minimizăm importanța educaţiei curriculare realizată prin procesul de învăţământ, ea influenţează 
decisiv formarea copilului. Participarea efectivă şi totală a elevilor în cadrul proiectelor extrașcolare le 
oferă şansa de a cunoaşte oameni şi idei noi, de a socializa, configurându-şi viziuni ample şi deschise 
asupra vieţii şi societăţii în care trăiesc şi în care trebuie să se formeze. 

Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest tip de activităţi, să-şi cunoască mai bine elevul, să-l 
dirijeze şi să-i influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul prioritar al 
învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Beneficiile pe care le aduc activităţile extraşcolare în plan educativ şi social sunt multiple şi esenţiale 
în dezvoltarea armonioasă a elevilor. Serbările cultivă înclinaţiile artistice, dorinţa de a învinge 
timiditatea, excursiile fixează cunoştinţele pe care copiii le dobândesc în timpul orelor de curs, 
competiţiile sportive prilejuiesc manifestarea aptitudinilor motrice, dezvoltă spiritul competitiv, cultivă 
fair-playul. 

Există, pe parcursul unui an şcolar, o mulţime de momente prielnice în care să se desfăşoare activităţi 
extraşcolare, prin care elevii să cunoască viaţa, societatea şi pe ei înşişi.  

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. 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.  

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, 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; 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. 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. 

Activităţile extraşcolare vin să completeze şi să aprofundeze cunoştinţele pe care elevii le dobândesc 
la clasă, configurând şi o altă faţetă a ceea ce înseamnă ŞCOALĂ. 
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
LA OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesor Pentru Învățământul Primar: 
ALINA ALEXANDRA CONSTANTINESCU 

Școala Gimnazială „Alexandru Popescu Telega”, 
Comuna Telega, Județul Prahova 

La copilul de vârstă școlară mică, dezvoltarea este strâns legată de activitățile desfășurate în școală și 
în afara ei, sub forma jocului, a învățăturii și a muncii. Cu toții știm că educatorul provoacă activitatea 
elevului. El trebuie să fie factorul activ al comunicării, acesta urmărind nu doar să transmită ci și să 
primească și să interpreteze mesaje, factorul care decide ce activități școlare sau extrașcolare sunt 
potrivite pentru fiecare elev în parte pentru o învățare eficientă și pentru o dezvoltare armonioasă. 

Copiii cu care lucrăm trebuie priviți nu ca pe niște adulți în miniatură, ci ca pe niște oameni în 
continuă dezvoltare. Activitățile pe care le organizăm la clasă trebuie să le stârnească acestora 
curiozitatea, să le păstreze viu interesul spre cunoaștere, să le provoace căutarea-descoperirea noului.  

În realizarea activităților extrașcolare trebuie să antrenăm totdeauna cei trei factori implicați în actul 
educațional: elevii (prin responsabilități individuale dar și de grup), familiile elevilor (prin susținere 
morală, financiară, implicare directă) și școala (prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea 
strategiilor didactice, realizarea unității dintre cei trei factori, finalizarea activității.  

Fie că este vorba despre plimbare, excursie școlară, spectacol, vizită, în realizarea unei activități 
extrașcolare trebuie respectate următoarele etape: 

 Planificarea activității (la început de semestru), stabilirea datelor, obținerea avizelor
necesare, anunțarea scopului propus, pregătirea materialelor necesare (la momentul oportun) 
 Enunțarea obiectivelor urmărite, discutarea regulamentelor
 Anunțarea programului (pe ore/zile)
 Culegerea de informații (pe tot parcursul activității)
 Prelucrarea datelor (sistematizarea)
 Notarea observațiilor

REZULTATE: 
Activitățile extracurriculare (de orice fel) îi antrenează pe elevi în activitatea de învățare, îi apropie 

mai mult de școală, îi determină să o îndrăgească. Uneori chiar ei propun teme, activități pe care doresc să 
le desfășoare. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze dar să fie prezentate și 
momentele recreative în mod echilibrat, atunci rezultatele vor fi cu siguranță cele așteptate. Anatole 
France afirma: „dibăcia învățătorului nu este decât aceea de a trezi curiozitatea minților tinere ca să le 
potolească apoi acestă curiozitate, pe care numai ființele fericite o au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte 
cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușă. Ca să mistui știința trebuie s-o fi înghițit cu poftă”. 

CONCLUZII: 

 Activitățile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă;
 Deoarece se defășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează

acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită efort suplimentar; 
 Mediul de acțiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele decât în mod obișnuit,

contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, 
formează gândirea; 

 Elevii învață să folosească alte surse de informare, învață să învețe;
 Acționând individual sau în grup, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional,

manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale; 
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 Participarea efectivă și tottală angajează toate categoriile de levi, de orice vârstă, atât pe cei
timizi cât și pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, elevii se 
autodisciplinează. 

Prin acest tip de activitate, cadrul didactic are posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai frumos și mai ușor obiectivul principal al învățământului- 
pregătirea copilului pentru viață. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

CONTES OANA ANISIA             
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR SI PREȘCOLAR    

GRADINIȚA CU P. P. NR. 1 TG. - JIU 

Se pare ca tot mai des că educaţia extracurrriculară, 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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL ACESTORA  
ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PREȘCOLARILOR 

COPOLOVICI DINA 
EZARU RODICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, LUGOJ, TIMIȘ 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante în dezvoltarea fizică și psihică a preșcolarilor deoarece 
încurajează interacțiunea cu cei din jur și li se descoperă anumite inclinații ale acestora. Prin intermediul 
acestor activități, preșcolarilor li se stimulează și educă atenția, li se dezvoltă simțul estetic și li se 
sporește capacitatea de rezistență la efort. 

Rolul acestor activități este:  
 de a le oferi preșcolarilor foarte multe oportunități de recreere,
 de a le dezvolta spiritul competitiv,
 de a le valorifica capacitatea intelectuală,
 de a le de descoperi și dezvolta potențialul aptitudinal,
 de a le stimula imaginația, creativitatea și nu în ultimul rând inițiativa.

Multiplele metode atât cele tradiționale dar mai ales cele moderne prin intermediul cărora se 
desfășoară activitățile intructiv-educative în grădiniță evidențiază inițiativa, fantezia, creativitatea cadrului 
didactic care conduce aceste activități. Prin vastitatea activităților dar mai ales prin implicarea directă a 
participanților actului instructiv-educativ, adică a  preșcolarilor, căutăm cu ajutor activităților extrașcolare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaștere, să-i provocăm 
în a căuta și descoperi lucruri noi. 

Având posibilitatea de a desfășura activități extrașcolare, noi cadrele didactice suntem avantajate 
deoarece munca noastră devine un pic mai ușoară, aceste sunt atractive, îi determină pe preșcolari să 
participe fără a-i forța. Menirea noastră este de a le trezi curiozitatea, de a le stimula capacitățile 
intelectuale și de a le descoperi aptitudinile fiecăruia. 

Din multitudinea de activități extrașcolare voi face referire în ceea ce urmează la spectacolele de 
treatru, excursii și vizite. 

Spectacolele de teatru crează o bună dispoziție în rândul participanților, reușind să-i transpună într-o 
lume mirifică în care imaginația și creativitatea acestora nu cunoaște limite. Pe parcursul acestor 
spectacole se stabilesc legături extraordinare între actori și preșcolari. Actorii prin interpretatea rolurilor 
reprezintă un izvor nesecat de informații, iar copii sunt dornici de cunoștere fiind atrași de rolurile 
interpretate de aceștia. În acelaș timp, actorii sunt modele de condiută pentru preșcolari. Totodată acest tip 
de activități extrașcolare pot fi considerate puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a 
frumosului și de a le educa gustul pentru estetic.  

Excursiile, vizitele sunt un alt tip de activități extrașcolare care se pot desfășura  în natură, diverse 
instituții culturale sau agenți economici. Rolul acestora este de a stimula activitățile de învățare, de a 
întregi și desăvârși ceea ce preșcolarii au asimilat în cadrul activităților. Ele oferă prilejul de a observa 
obiecte, fenomene în starea lor naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, relațiile dintre oameni și 
rezultatele muncii lor, operele de artă originale, momentele istorice legate de trecutul nostru.  

Acestea sunt vaste surse de informare și formare a preșcolarilor, completând și aprofundând procesul 
instructiv-educativ care se desfășoară în activitatea de zi cu zi a grădiniței și în acelaș timp îmbogățindu-
le cunoștințele generale. Prin caracterul lor flexibil, variat și complex, comparativ cu activitățile 
desfășurate în sala de grupă, ele sunt atractive, copiii participând cu entuziasm, optimism și bună 
dispoziție. În urma realizări unor astfel de activități, preșcolarii pot veni cu nuanțe originale de natură 
afectivă prin care își exprimă propriile impresii, emoții și sentimente față de cele văzute. Ei pot reda cu 
mai multă creativitate, originalitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de educație 
plastică, materialele adunate pot fi folosite la diverse activități practice.  
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Aceste activități contribuie în primul rând la dezvoltarea intelectuală, la dezvoltarea fizică și psihică, 
la educarea cetățenească și patriotică. Copiilor li se crează o bună dispoziție prin participarea la astfel de 
activități, li se prilejuiește însușirea unei experiențe sociale, și li se îmbogățește orizontul cultural 
științific. Astfel preșcolarii își suplimentează și consolidează în același timp cunoștințele asimilate. 

Succesul activităților extrașcolare depinde de mai mulți factori cum ar fi: atractivitaea temei abordate, 
buna organizare și coordonare a activităților, implicarea cât mai multor actori ai instituției de învățământ 
și comunității. Prin intermediul acestor activități, copiii se dezvoltă armonios, se crează un climat mai 
prietenos, crește participarea la cursuri.  

Este foarte importantă desfășurarea unor astfel de activități ca o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu altceva care să iasă din tiparele instutuției de învățământ, să se depășească 
monotonia de zi cu zi, să-i lase pe copii să respire și să îi facă să trăiască bucuria de a învăța. 

BIBLIOGRAFIE:  

 Mangri F., Elisei E., Dorobeti T., Bucovală G., „Experienţe didactice şi pedagogice de success”,
Poarta Albă , 2010 

 M. Ionescu, Carmen Anghelescu, Cristiana Boca,  „Repere fundamentale în învățarea și
dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, Unicef, București,Vanemonde, 2010 

 Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, „Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7
ani)” 2008. 
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Excursia şcolară – o adevărată lecţie de învăţătură 

Copos Elena, Şcoala Gimnazială Cuzdrioara 

“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”) 

Excursia şi drumeţia cultivă dorinţa de a călători, de a cunoaşte, de a şti cât mai mult, de a câştiga prin 
propriile forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea intelectuală este 
împletită cu munca fizică. 

Cadrul didactic are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  sarcinile procesului 
instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decât în şcoală, reuşeşte să-l 
cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca atare, să poată realiza mai fructuos  sarcinile educaţiei 
morale. 

Excursia şi drumeţia mai contribuie într-o largă măsură  şi la educaţia estetică a elevilor, constituie un 
prilej de stimulare a creaţiei artistice, de cunoaştere a artei populare etc. 

Excursiile organizate au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor. Acestea, bine pregătite, 
sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de 
observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu 
calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de elevi, este cel mai bun prilej de a învăţa geografie şi 
istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi frumuseţile ei naturale, mai profund 
decât la orice oră la clasă, indiferent de metodele folosite de dascălii şcolii. 

Mai mult, este un moment potrivit de a-ţi cunoaşte mai bine elevii, astfel încât, odată întors în 
atmosfera sălii de clasă, să poţi să dezvolţi relaţia de apropiere creată în timpul excursiei. 

Ce implică excursia pentru cadrele didactice? Să găseşti agenţia turistică de încredere, care să îţi ofere 
cele mai bune servicii de transport, cazare şi masă pentru copii, să alegi traseul adecvat, spre a atinge 
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scopul ştiinţific şi cultural propus, să împleteşti cu măiestrie rolul de părinte, prieten, profesor, pentru ca 
toţi şcolarii să se bucure deplin de călătoria cu autocarul, pe care o văd ca pe o evadare din cotidian. 

Depăşind graniţele satului natal, într-o atmosferă destinsă şi de bună dispoziţie, prin explicaţiile 
primite de la dascălii însoţitori asupra geografiei locurilor străbătute, pe toată durata excursiei, elevii au 
observat cu multă plăcere principalele forme de relief (câmpii, dealuri, depresiuni, podişuri, munţi), 
pădurile încărcate de verdeaţă, defileurile, serpentinele şi apele curgătoare întâlnite în cale, unităţile 
administrativ teritoriale (sate, comune, oraşe, judeţe), realizările economice şi ocupaţiile oamenilor de la 
şes  şi de la munte. 

Importanţa locurilor şi a obiectivelor turistice vizitate, în cele câteva zile trăite frumos, altfel decât la 
şcoală, au lăsat în sufletele copiilor impresii şi bucurii de neuitat. 

Aşadar, putem spune că excursia şcolară rămâne o adevărată lecţie de învăţătură în care se deschide 
marea carte a patriei şi a naturii, din care poţi învăţa direct despre munţi şi ape, sate şi oraşe, despre plante 
şi animale, despre oameni şi faptele lor, despre istoria zbuciumată a românilor, despre toate. 

Considerate un veritabil mijloc de cunoaştere şi relaxare, după cum spunea marele nostru cărturar 
român Nicolae Iorga,  „excursiile te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc”. 

Bibliografie:  

1. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în
“Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti 

2. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ
în “ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE               
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. Inv. Primar CORAȘ SABINA 
Școala Primară Nr. 1, Batar Sat 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa si 
scoala cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este 
să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 

 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.  

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. 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, case 
memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice alepoporului 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. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 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. 

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 
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 realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Ca dascal, trebuie să oferim în mod gradat, in acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator. 

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.  

Intre diferitele forme pe care le imbraca activitatile recreative  si de relaxare din scoala, in cadrul 
carora se imbina utilul cu placutul ,formativul cu informativul, un loc important il ocupa serbarile scolare. 
Ele se adreseaza afectivitatii, sensibilitatii, care la aceasta varsta reprezinta suportul motivational al 
tuturor actionailor prescolarilor/scolarilor care genereaza o gama variata  de emotii si trairi, ducand la 
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formarea  unor temeinice sentimente si atitudini estetice si morale.Serberile scolare au un ridicat aport 
formativ prin contributia la conturarea  unor sentimente si emotii. 

Spectacolele copiilor constituie intotdeauna o explozie de entuziasm ,dar si de profunde si ample 
sentimente si satisfactii (M. Onofrei,1989). 

Libertatea de actiune si de initiativa  ofera copiilor posibilitatea sa-si puna in valoare aptitudinile 
gasind  in cadrul acestor activitati cultural-artistice terenul de afirmare si realizare a aspiratiilor lor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA - CURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

Prof. CORBU MIRELA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUNTEȘTI, BIHOR 

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii, 
limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă 
lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi condiţionat 
de vârsta micilor şcolari. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot realiza 
sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în Pădurea Comorova, 
judeţul Constanţa şi la Acvariul din oraşul Constanţa. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 
texte. 

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

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

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

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  nivel 
primar. 

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

BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

CORCEA ADRIANA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAMU MARE 

 „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 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. 
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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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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

Educ. Corcodel Maria 
Grădiniţa „Constantin Lazăr” Negrea, com. Schela, jud. Galaţi 

În programul zilnic al grădiniţei sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop destinderea 
copiilor, crearea bunei lor dispoziţii, fapt ce le dă acestora posibilitatea de a trece cu uşurinţă de la o 
activitate la alta. Aceste activităţi de recreere şi înveselire se desfăşoară în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Aceste activităţi stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relaţii între copii, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, între copii şi adulţii participanţi: relaţii de colaborare, de prietenie, un climat de 
încredere şi căldură sufletească care favorizează comunicarea, o bună socializare şi integrare în 
colectivitate şi în viaţa socială. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutari şi soluţii foarte variate şi 
originale. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii 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. 

Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acestor acţiuni turistice preşcolarii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru om şi realizările sale. 

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. 

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 constituie o sursă 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. Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul 
că arta filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, 
bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, 
deschisă, ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru 
artă, pentru frumos. 

Prin organizarea unor concursuri dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, 
sensibilitatea şi personalitatea copiilor, putem depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi 
promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive. Copiii participă cu multă placere la 
concursurile sportive organizate în grădiniţă, cum ar fi: concurs de săniuţe, de biciclete, triciclete, care 
contribuie, pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului, şi la menţinerea unei bune dispoziţii a 
copiilor şi la înveselirea lor. 

Toate aceste activităţi oferă satisfacţii uriaşe şi contribuie într-o mare măsură la destinderea copiilor în 
mediul grădiniţei, la realizarea unei atmosfere relaxate şi constructive între grădiniţă şi familie, ceea ce 
determină copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se manifeste fără inhibiţii şi timidităţi. 
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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. Cord Marilena 
Scoala Gimnaziala Calatele 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare 

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după ore și 
ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 
bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performanți. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

Activitățile extrascolare 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 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 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. 

Cateva exemple de activitati extracurriculare pe care le-am realizat impreuna cu elevii din clasa la 
care sunt diriginte: 

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 evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să 

ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul 
proces și tehnicile folosite. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ  
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DE VOLUNTARIAT 

Prof. Corina Stamatin 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ sunt realități ce impun îmbinarea 
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.  Activitățile 
extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare au un rol bine stabilit în formarea personalității 
copiilor, deoarece educația  nu se realizează doar în cadrul formal  oferit de cadrul instituțional ci și prin 
activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste au ca scop  de a realiza  corespondența dintre aptitudini, 
talente, abilități în vederea  cultivării spiritului civic, stimularea creativității și construirea spiritului de 
echipă.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul elevilor pentru cultură, știință și societate, 
stimulează folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util,  îi orientează spre activităţi utile de natură să 
completeze educaţia şcolară, contribuind la dezvoltarea  personalităţii lor.  În cadrul acestor activităţi 
elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să sistematizeze date, să facă observații și să 
realizeze diferite asocieri, să identifice probleme și să găsească soluții, valorificându-și în mod optim  
potențialul  personal. 

Un cadru  perfect pentru organizarea activităților extracurriculare îl oferă proiectele și activitățile de 
voluntariat. În cadrul acestora, elevii sunt atraşi de manifestări și activități artistice, reacreative, 
distractive, ori cu caracter sportiv dar si de cele de ecologizare, plantare de puieți, identificarea și 
marcarea de trasee turistice, organizarea de colecte și susținerea persoanelor din grupuri vulnerabile. 
Astfel, într-un mediu extern școlii, dar în legătură cu obiectivele educaționale, se pun bazele formării 
personalităţii elevilor-voluntari, încurajându-se evoluţia lor individuală,  prin antrenarea în activităţi 
variate, angrenate într-un sistem complex și real.  Acesta constituie un mediu formator cu impact pozitiv 
pe termen lung în echiparea elevilor cu competenţele cheie  și specifice  necesare unui parcurs de succes 
în contextul socio-profesional în care aceștia vor activa ca adulţi.  

Un astfel de proiect se  derulează în cadrul Colegiului Tehnc de Industrie Alimentară Suceava, în 
parteneriat cu instituții de  de educație și ocrotire și cu ONG - uri al căror scop este  sprijinirea 
persoanelor cu dizabilități și a celor cu probleme de  adaptare socială. ,,Împreună pentru o lume mai 
bună”, proiectul CTIA de voluntariat și  acțiune comunitară,  oferă ocazia pentru 80 de elevi voluntari, să  
participle, printre altele, la activități diverse alături de 65  de copii  cu vârste cuprinse între 5 si 14 ani, 
care beneficiază de asistență în cadrul Asociațiilor ,,Lumină lină”  și FARA din Suceava, contribuind 
astfel  la integrarea cu succes a acestora în comunitatea locală.  În acest context, Sărbătorile Pascale 
reprezintă încă un moment care va fi valorificat în cadrul proiectului prin organizarea activității 
,,Bucuriile Iepurașului”. Cu această ocazie, copiilor beneficiari li se vor oferi mici daruri, aceștia 
realizând  împreună cu voluntarii CTIA, felicitări specifice momentului. 

Prin derularea acestei activități din cadrul  proiectului de voluntariat ,,Împreună pentru o lume mai 
bună” se crează  un mediu  propice învăţării active prin schimbarea  perspective de intervenție, elevii 
voluntari  aflându-se în situația de a acționa  responsabil, individual și în echipă, pentru  a-și demonstra 
gradul de implicare socială și faptul că își merită locul în echipa de proiect. Activitățile proiectului, prin 
complexitatea acestora, implică și crearea de situaţii sociale în care voluntari și beneficiari, învaţă unii de 
la alţii şi toți  împreună.  

Autoeducația îmbracă, în acest context, forma sa cea mai completă fiind direcţionată spre 
perfecţionarea propriei personalităţi, ca scop al  unei decizii personale de autoorganizare şi depunere a 
unui efort constant și  implicat.  Setul de activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul proiectului de 
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voluntariat, realizează o simbioză cu caracter practic-aplicativ, între activităţile curriculare şi cele 
extracurriculare  oferind oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe utile și necesare atât pentru 
succesul educațional al elevilor, cât şi pentru parcursul lor socioprofesional.  

Din această perspectivă, se impune  recunoaşterea influenţelor pozitive pe care le au   activităţile 
extraşcolare în cadrul procesului de învăţare permanentă prin creșterea  eficienței procesului educativ.  
Astfel de abordări sunt utile și necesare  în scopul  valorificării complexe a particularităților  elevilor și  
pentru dezvoltarea lor personală. 
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DEZVOLTAREA  PERSONALITĂȚII ȘCOLARULUI MIC  
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. învățământ primar CORNEA ANIȘOARA 

În cadrul activităților dedicate Școlii Altfel, trebuie să se organizeze un spectu larg de activități bine 
gândite, de la lecțiile pe teme opționale și experimente științifice, până vizitele și activitățile desfășurate 
în afara mediului școlar. 

În cadrul activităților extracurriculare elevii trebuie să-și exprime propriile aptitudini  și astfel sa fie 
atras de acest spațiu educativ, scoala devenind o casă a bucuriei. Pe fundalul plăcerii, bucuriei, 
creativității și interesului procesul instructiv educativ decurge mai ușor este mai interesant și reușeste să 
influențeze relațiile dintre elevi și profesori, dintre elevi și comunitate. 

În prezentarea materialuilui de față am plecat de la organizarea nenumaratelor evenimente 
extracurriculare desfăsurate în comunitățile în care mi –am desfășurat activitatea timp de 18 ani ca 
invătătoare. Experiența avută în cadrul organizării acestor activității mi-a arătat pe de-o parte că există un 
mare interes pentru acestea din partea elevilor, părinților și a altor persoane din cadrul comunității locale, 
dar pe de altă parte am constatat că trebuie să se acorde mai multă atenție procesului care sta la baza 
dezvoltării activităților extracurriculare, a modului de realizare, monitorizare și evaluarii rezultatelor în 
urma implicării elevilor în activități (ce anume au învățat,cât învață, ce tipuri de competențe și abilități li 
s-au îmbunătățit, în ce măsură implicarea în astfel de activități îi ajută să socializeze în mod real). 

Scopul principal al desfășurării programelor extra-școlare îl reprezintă determinarea valențelor 
activităților extracurriculare în vederea dezvoltării școlarului mic și identificarea căilor de evidențiere a 
aptitudinilor și talentelor artistice chiar prin intermediul acestor activități. 

Noile orientări ale pedagagogiei moderne au repercursiuni directe asupra organizării activitățiolor din 
școală în deosebi asupra organizării activitătilor educative în afara orelor de curs, adoptându-se trecerea 
spre activitatea de învățarecentrată pe grup, a practicii de muncă în echipă. Acest fapt implică două laturi 
convergente, una de natură didactcă constând într-o anumită organizare a activității elevilor și distribuirea 
sarcinilor corespunzătoare ce urmează a fi îndeplinite și de o alta de natură psihosocială, constând în  
stabilirea de relații între elevi în funcție de gruparea lor și de modul lor în care participă la activitățile în 
care sunt implicați. 

Un rol important în desfășurarea activităților extracurriculare am acordat și cadrului ambiental în care 
acestea s-au desfăsurat. Am considerat că un spațiu amenajat festiv în concordanță cu evenimentul le 
creste elevilor starea de spirit și participă cu mai mult entuziasm în activitate. 

Implicăndu-i pe elevi in acest tip de activități le-am dezvoltat conduita de cooperare și încrederea in 
aptitudinile lor. Activitățile experimentate au demonstrat ca munca cooperare le-a stimulat încrederea în 
sine, originalitatea și creativitatea în etalarea aptitudinilor, abilităților și talentelor. La vârsta școlară mică 
copiii tind să se afirme, sunt sensibili, receptiviși au o bogată fantezie în exprimarea conținuturilor. În 
urma activităților extracurriculare școlarii rămân impresionați, iar imaginea acestora le stârnește amintiri 
și emotii placute. 

In concuzie implicarea elevilor în activitați extracurriculare le dezvoltă copiilor încrederea în 
aptitudini încurajându-i spre performanță; creștrea interesului pentru tradiții și obiceiuri; conturarea 
sentimebtelor si conduitelor patriotice; formarea gustului estetic; spiritului de muncă în echipă; 
responsabilitatea pentru petrecerea timpului liber într-un mod util ți plăcut. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Prof. înv. primar, Cornei Elena 
Șc. Gimnazială Nr. 2 Draxini - Bălușeni, Loc. Draxini, Jud. Botoșani 

Motto: ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va 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   

Fiind în același timp cadru didactic, dar și părinte, m-am gândit de multe ori, dacă e bine să punem 
noi, în timpul liber al copiilor activități, sau, dacă, poate, nu e mai bine să fie lăsați în pace, având o 
programă școlară destul de încărcată, indiferent de vârsta la care se află.  

Oricât ar fi de importantă educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează 
sfera influetelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadru larg al timpului liber al copilului, în 
care viața capătă alte aspecte dect ceve din procesul de învățare școlară. În acest cadru, numeroși alți 
factori acționează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activități extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Important este să nu 
aglomerăm copilul și să ținem cont de ceea ce i-ar plăcea. 

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 a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viața. 

Dacă avem grijă ca obiectele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat și 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activități, elevii se desprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să 
sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activități, 
posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai 
ușor și mai frumos obiectivul principal al școlii și al învățământului prima – pregătirea copilului pentru 
viață. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor in 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea iteresului 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. 

Componentă importantă a educației non-formale, activitățile extrașcolare (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 și rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de 
autocunoaștere. 

Implicându-se în acest tip de activități, elevii devin ,,subiecți conșienți” ai acțiunii, trăind intens 
succesele sau insuccesele propriei lor activități. Ei devin capabili să-și orienteze curiozitatea nu numai 
asupra lumii exterioare, ci și asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine”, esențială în 
succesul școlar. 

Unul din scopurile principale ale educației non-formale îl reprezintă creșterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viața socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale și sociale, a 
comportamentuli în grup. 
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Finalitățile educaționale ale activităților extrașcolare presupun educație intelectuală, estetică, 
religioasă, moral - civică, patriotică, fizică. 

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

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influențeze dezvoltarea, să realizeze mai frumos și mai ușor obiectivul principal – pregătirea copilului 
pentru viață. Realizarea acestor 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. 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 

Prof. înv. prescolar Ciobanu Maria-Diana 
Prof. inv. preșcolar Coropca Oana 

Școala Gimnazială „Emil Racovita” Onesti,  
Bacau-Gradinita ,,Magnolia”-structura 

Activitate propusă: „Suntem Eco-Gradinita!”  
-Educatie ecologica si de protectia mediului. 
Participarea directă la activităţile care conduc la rezolvarea problemelor de mediu, înţelegând 

necesitatea unui mediu curat. 

Argument: Natura are nevoie de prieteni  adevăraţi. De ce?  Pentru că, din preaplinul inimii ei verzi, 
vrea să le dăruiască acestora sănătate, frumuseţe şi puritate. Orice copil poate deveni prietenul naturii, cu 
condiţia să o respecte: să nu-i murdărească apele, pădurile şi norii, să nu-i strivească florile, să nu-i ucidă 
păsările. Prescolarii Gradinitei ,, Magnolia” au reuşit, prin fapte demne de laudă, să se împrietenească cu 
natura, s-o iubească şi s-o protejeze după puterile lor. 

Durata:    
anul școlar: 2018-2019;  
Grupul țintă: 

 Preșcolarii Gradinitei ,,Magnolia”;
 Grupa Margaretelor-educ. Ciobanu Maria Diana si educ. Coropcă Oana

Beneficiari:    
a) direcţi: prescolarii.
b) indirecţi: parintii,  şcoala, comunitatea locală

Locul desfăşurării:  
Gradinita cu P.P. ,,Magnolia”-structura a Scolii Gimnaziale ,,Emil Racovita”-Onesti 
- Curtea gradinitei 
- Sali de grupa 
Obiectiv general: 
- Formarea unei atitudini adecvate fata de relatiile omului cu natura(ecologice responsabile) 

Obiective specifice: 
 imbunătăţirea calităţii mediului în gradinita şi în împrejurimile acesteia;
 Promovarea în rândul prescolarilor a dragostei şi respectului pentru natură, om şi societate

prin dezvoltarea respectului faţă de sine şi mediul ambiant; 
 Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei);
 Cunoaşterea regulilor de minimă protecţie a naturii;
 Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, încurajarea prescolarilor pentru a exprima

independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea acestora; 
 Creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile forțe ale prescolarilor.

Parteneri: -Parintii 

Resurse umane: 
 Prescolari;
 Părinți
 Cadre didactice

Resurse materiale: 
 Unelte de gradinarit, flori, pomi.
 Materiale refolosibile
 Videoproiector
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 Imprimantă
 Materiale informative.

Rezultate așteptate: 
 O gradinita mai curata, mai frumoasa,cu mai multe flori si pomi;
 Intelegerea de catre prescolari a unor aspecte positive si negative de mediu;
 Folosirea materialelor refolosibile in diverse activitati;
 Colectarea si valorizarea deseurilor , a bateriilor uzate;
 Formarea unei atitudini pozitive a prescolarilor fata de natura;
 Implicarea parintilor in activitatile desfasurate.

Activităti propuse: 
-Plantarea de flori in curtea gradinitei; 
-Ecologizarea arborilor; 
-Convorbiri; 
-Confectionare de jucarii din materiale refolosibile; 
-Colectarea si valorificarea deseurilor DEE, a bateriilor uzate.  

Modalităţi de realizare a obiectivelor: 
 Popularizarea activităților propuse în proiect pe facebook ul gradinitei;
 Imbunatatirea aspectului curtii  gradinitei;
 Expoziţii de materiale realizate de prescolari;

Modalităţi  de  monitorizare  şi  evaluare a rezultatelor: 
 chestionare
 portofoliul proiectului
 CD-ul care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului

Impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra parintilor şi asupra comunităţii: 
 Prescolarii vor fi buni ecologisti si se vor preocupa de protejarea si ingrijirea naturii;
 Parintii se vor implica active in activitatile ecologice alaturi de prescolari.
 Va creşte prestigiul gradinitei în comunitate;
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Proiectul  educațional CUVĂNTUL – LUMINA minţii, BUCURIA sufletului 

Autorii: 
prof. Ioana CORUJAN, Şcoala Gimnazială Horea, Cluj-Napoca 

Educaţia creştină este susţinută de iubire, de încredere, de libertate şi de harul lui Dumnezeu şi are 
drept scop realizarea caracterului religios-moral cu desăvârşirea lui în personalitatea creştină. Prin 
educaţia religioasă se urmăreşte nu numai împărtăşirea unor cunoştinţe ci şi zidirea caracterelor morale, 
sădirea în sufletele elevilor a convingerilor religioase, fortificând conştiinţa datoriei faţă de Dumnezeu. În 
şcoală se realizează o cultură şi o conduită religioasă a elevilor. Şcoala pregăteşte sistematic individul în 
perspectiva intelectuală, morală, civică, estetică, iar componenta religioasă se adaugă în mod firesc 
urmărindu-se complementaritatea şi continuitatea de ordin instructiv şi formativ.  

Religia reprezintă o formă de spiritualitate ce trebuie cunoscută de elevi. Nu te poţi considera 
persoană culturală dacă nu cunoşti propriile referinţe religioase, dacă nu ştii nimic despre istoria 
credinţelor şi religiilor, dacă nu înţelegi fenomenologia actului religios. În măsura în care elevii îşi 
încorporează valorile specifice şi experimentează credinţa proprie, ajung la aceea capacitate empatică 
necesară pentru a înţelege credinţa celuilalt, a respecta alteritatea confesională, a se deschide celuilalt, a i 
se dărui, a-l preţui cu adevărat.” 

Ca disciplină de învăţământ religia are un rol important în educarea tinerilor, deoarece în lumea 
modernă există tendinţa de a considera viaţa morală independentă de exigenţele religiei. Educaţia 
religioasă este temelia educaţiei morale. Activităţile din lecţiile de religie se continuă în chip fericit şi prin 
alte activităţi desfăşurate în şcoală prin abordarea trandisciplinară a unor teme şi prin activităţi 
extracurriculare.  

Proiectul CUVÂNTUL – LUMINA minţii, BUCURIA sufletului, reprezintă un prilej real în 
realizarea unui schimb de experienţe şi de cunostinţe moral-religioase atât între cadrele didactice cât şi 
între elevii implicaţi. Diversitatea activităţilor cuprinse în proiect atrage după sine implicarea activă, 
critică şi creativă a elevilor oferindu-le capacitatea de a descoperi realităţile societăţii în care trăiesc. 

Activităţile organizate în cadrul proiectului definesc scopul acestuia: dezvoltarea unei comunităţi care 
învaţă, colaborează, comunică şi acordă încredere în relaţia: 

ŞCOALĂ - FAMILIE – BISERICĂ 
Obiective generale: 

 Redescoperirea de către elevi a valorilor tradiţionale cu toate aspectele aferente (istorice,
socio-culturale, religioase). 

 Implicarea cadrelor didactice în viaţa comunităţii şi atragerea elevilor împreună cu
familiile lor în promovarea valorilor tradiţionale. 

 Stimularea interesului elevilor prin  activităţi care să-i ajute să recunoască şi să promoveze
la rândul lor aceste valori. 

 Promovarea artei ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale: bunătatea, hărnicia,
dragostea faţă de locurile natale, şi a frumuseţii relaţiilor interumane şi interetnice. 

Tradiţiile constituie una din valorile inegalabile şi incontestabile, amprenta popoarelor de pretutindeni 
şi avem datoria de a nu lăsa timpul  şi evenimentele lumii moderne să ne determine să le uităm. Numai 
educându-i de mici pe copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de 
învăţământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi  obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem 
asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile următoare. Activităţile desfăşurate în cadrul 
proiectului sunt structurate astfel: Concurs tematic religios, expoziţie de postere, desene sau icoane, 
creaţii literare ale elevilor, sesiune de comunicări pentru profesori, reprezentaţii muzical-corale. 

Privind proiectul în ansamblul său, putem concluziona că fiecare profesor de religie este dator să-şi 
desfăşoare activitatea didactică din perspectiva eclesializării vieţii elevilor, înţelegând aici misiunea 
Bisericii în societate, pentru ca viaţa de zi cu zi să fie conformă cu învăţătura lui Hristos.  

În lucrarea “Educaţia religioasă. Învăţături pentru copii şi tineri”, Irineu, episcop de Ekaterinburg şi 
Irbit adresează un îndemn profesorilor de religie: 
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“Nu uitaţi să chemaţi mereu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii voastre de educaţie şi având 
această binecuvântare, efortul, grija şi munca vă vor fi încununate de dobândirea unor copii ascultători.”  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Arhiepiscopul HRISOSTOM de Etna, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, Ed.
Buna-Vestire, Galaţi, 2003 
2. CUCOŞ CONSTANTIN, Educaţia religioasă, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
3. CUCOŞ, C. Educaţia religioasă, conţinut şi forme de realizare, EDP, Bucureşti, 1996
4. Irineu, episcop de Ekaterinburg şi Irbit “Educaţia religioasă. Învăţături pentru copii şi tineri
5. TIMIŞ VASILE, Evaluarea, factor de reglare şi optimizare a educaţiei religioase, Ed.

Renaşterea, 2003
6. Irineu, episcop de Ekaterinburg şi Irbit, Educaţia religioasă. Învăţături pentru copii şi tineri
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Prof. înv. primar Cosma Ioana Cristina,  
Şcoala Gimnazială Romuli 

„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 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. 

      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. 
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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, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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. 

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 
mă refer 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 slab dezvoltaţi intelectual. 

       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.  

      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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

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; 
Ionescu, 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.  
(Postat ianuarie 2015) 
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Rolul activităților extracurriculare în grădință 

Prof. înv. preșcolar:  Costa Sofia 
  Sc. Gim. Petros -  Gr. P. P. Baru 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de preșcolari, a relaţiilor creative, astfel educatorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe copii. 

Dezvoltarea personalității copiilor preșcolari este preocuparea primordială a educatorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se 
trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit copiilor  prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Timpul liber al copiilor stă din ce in ce mai mult in atenția organizatorilor procesului de instruire în 
educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei generații. Copiii, au 
nevoie, de activiăți de joc, de dans, de sport. Este și motivul pentru care educatoarele trebuie să acorde 
toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădinițe, îmbinând armonios, munca și 
învațarea cu distracția și jocul. 

Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădinițe se urmarește completarea procesului didactic, 
organizarea rațională și plăcuta a timpului liber. O cerință foarte importanta vizând opțiunea pentru astfel 
de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și dorințele copiilor și 
ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, 
conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de participare la 
viața și activitatea comunității locale. 

In cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele de 
acțiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, 
serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate 
școlare pe diferite teme, etc. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN EDUCAREA COPIILOR 

Prof. Adriana Costea 
Şcoala Gimnazială Balda, Liceul Teoretic „Samuil Micu”, Sarmasu 

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 cere timp şi dăruire. 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 socio-afectiv, pentru o cât mai ușoară 
integrare social. 

 Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu 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 școlii şi al învăţământului primar–pregătirea copilului pentru 
viață. 

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. 

Exemple de activități extrașcolare 

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 desăvârsesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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 și au creat opera 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. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media.  

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 
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sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea  rol de motivare. 

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

PROF. ÎNV. PRIMAR COSTEA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 

    FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Titlul activităţii:,,Vreau să cresc sănătos!”
 Rolul apei în viaţa noastră
 Sănătatea din farfurie
 Masca fructelor şi a legumelor
 Salata de fructe-un desert delicios şi sănătos

2. Coordonatorul activităţii: Costea Nicoleta
3. Data desfăşurării: 15.04. 2019
4. Durata activităţii: 4 ore
5. Grupul ţintă: elevii clasei pregătitoare și I
6. Scopul: Dezvoltarea la elevi a unor deprinderi de viață sănătoasă
7. Obiectivele: - să înțeleagă rolul pe care îl are apa pentru organismul nostru

- să conștientizeze importanța consumului fructelor și a legumelor în procesul  lor de  
creștere 
- să realizeze măști  reprezentând fructele și legumele lor preferate 
- să participe la realizarea unei salate de fructe 
- să respecte regulile de igienă în prepararea acestui desert 

8. Resursele:
umane: elevi, părinti, cadru didactic 
materiale: planse, laptop, coli de colorat, carioca, foarfece, lipici, cartoane, fructe 
9. Descrierea activităţii:
Activitatea va debuta cu un rebus care, pe verticală, după rezolvare , va avea cuvântul SĂNĂTATE. 

Se vor purta discuții despre ce inseamnă acest cuvânt și cum putem să fim sănătoși.Vom urmări apoi un 
filmuleț despre apă, cum se găsește ea în natură și importanța ei pentru organismul nostru.Vom citi și 
câteva curiozități despre apă. 

În următoarele două ore vom vorbi despre piramida alimentelor, vom discuta despre rolul pe care îl au 
în alimentație fructele și legumele. Vom realiza și noi o piramidă a alimentelor și apoi vom colora fructe 
și legume. Din cartoane colorate vom realiza măști care să reprezinte fructe și legume preferate. Vom 
audia poveștile ,,Cearta fructelor” și ,,Povestea legumelor lăudăroase”și cântecul ,,Supa de zarzavat”. 

Ultima oră vom realiza împreună cu câteva mămici care vor veni să ne ajute o delicioasă salată de 
fructe pe care apoi o vom mânca împreună. Este un bun prilej de a ne reaminti de regulile de igienă 
învățate. 

10. Rezultate asteptate:
A. Dobândirea unor cunoștințe despre ceea ce înseamnă o alimentație sănătoasă; 
B. Formarea unor deprinderi de alimentație sănătoasă; 
C. Dezvoltarea aptitudinilor artistice și a simțului estetic prin lucrările realizate; 
11. Modalitati de evaluare:
a. fotografii
b. expoziție cu lucrările realizate
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STRUCTURA PROIECTULUI EDUCATIV 

Prof. Costea Victoria  
 C. N. E. Th. Costescu, Dr.Tr. Severin, Mehedinți 

A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL 
a. Titlul (mesaj – slogan);
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează;
c. Tipul de proiect (regional, naţional, internaţional).

B. APLICANTUL 
 coordonate de contact (telefon, fax, email, adresa);
 scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului.

C. CONTEXT. 
 argumentarea proiectului propus (puncte tari, oportunităţi – relaţionate cu momentul

debutului proiectului). 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI : 
 scop;
 obiective;
 grup ţintă ( direct, indirect, secţiuni pe grupe de vârstă, gen etc);
 durata (minim 6 luni; între 6 – 12 luni);
 conţinutul proiectului (fişa de înscriere – participare, regulament, criterii de evaluare,

standarde, indicatori *); 
 calendarul activităţilor (diagrama activităţilor);
 metode şi tehnici de lucru, forme de organizare;
 rezultate ( de preferinţă măsurabile şi producere de materiale, ca: postere, CD, broşuri,

fliers, pliante, film etc); 
 resurse umane ( proprii, parteneriale, voluntari);
 parteneri (interni: palate, cluburi, şcoli din judeţ/ alte judeţe; externi: organizaţii non-

guvernamentale, guvernamentale – acorduri parteneriale cu specificarea responsabilităţilor 
fiecărui partener). 

E. EVALUARE – CALITATE * 
I. Evaluare internă a proiectului ( coerenţă scop – obiective – activităţi – metode – evaluare - 

indicatori). 
II. Evaluare externă a proiectului ( indicatori).

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin

atragerea de noi parteneri. 

G. BUGETUL PROIECTULUI 
 menţionarea surselor de finanţare;
 precizarea costurilor detaliate pe activităţi – sursa de finanţare,
 menţionarea bugetului total.

H. ANEXE 
 acordurile parteneriale,
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 justificarea surselor de finanţare proprii (scrisori de intenţie, bilanţ contabil, contracte de
sponsorizare etc.). 

* Pe site-ul MEdC, secţiunea Invăţământ Preuniversitar - Legislaţie se află Ordonanţa de urgenţă
privind asigurarea calităţii în educaţie (nr. 75/ 12 iulie 2005) care explică modalitatea de elaborare a 
criteriilor, a standardelor şi a indicatorilor la care face referire prezenta fişă. 

TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ
ÎN CARE TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE PROIECTELE EDUCATIVE 

Domeniul Cultural artistic Civic Tehnico - 
ştiinţific 

Sportiv 

Tipuri de 
educaţie 

Educaţie pentru 
dezvoltare 
personală 
- Domeniul 
cultural artistic 
- Comunicare 
- Media 

Educaţie pentru drepturile omului 
-Educaţie pentru drepturile copilului 
- Educaţie pentru sănătate 
- Prevenirea abandonului şcolar 
- Prevenirea traficului de persoane 
- Prevenirea exploatării prin muncă a 
copiilor 
- Prevenirea violenţei şi abuzului asupra 
copilului 
- Promovarea egalităţii de şanse (non-
discriminare, grupuri dezavantajate etc) 

Educaţie 
pentru 
dezvoltare 
personală 
Domeniul 
tehnico - 
ştiinţific 
Comunicare 
Media 

Educaţie prin sport 

Educaţie inter şi 
multiculturală 
Folclor, artă 
populară 
Cultura şi 
civilizaţie 
românească şi 
străină 

Educaţie inter şi multiculturală 
Cultura şi civilizaţie românească şi 
străină 
Studii europene 

Educaţie 
ecologică 
Protecţia 
mediului 
Ecoturism 
Orientare 
turistică 
Agroturism 

Educaţie pentru 
pace 

Educaţie pentru dezvoltare comunitară 
Dezvoltare comunitară 
Voluntariat 
Educaţie globală (proiecte integrate) 
Educaţie pentru pace 

MENŢIUNI 
1. Proiectele internaţionale. Pentru a conferi dimensiune internaţională proiectelor,
trebuie îndeplinit criteriul participării a minimum 5 ţări (exclusiv Romania). 
2. Proiectele naţionale. În cazul proiectelor naţionale al căror număr de participanţi,
la etapa naţională, depăşeşte bugetul solicitat, organizatorul îşi rezervă dreptul de 
a selecta participanţii/echipajele în urma unei etape de preselecţie. 
3. Proiectele regionale. În cazul proiectelor regionale, este obligatorie invitarea cel
puţin a judeţelor din regiunea de dezvoltare a judeţului care iniţiază proiectul. 

CRITERIILE DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE 
1. CRITERII ELIMINATORII
1.1. Respectarea structurii proiectului; 
1.2. Respectarea termenului limită de depunere a proiectelor - 10 noiembrie 2005 ( ziua poştei) - la 

Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti. Proiectele primite după aceasta dată nu vor mai intra în sesiunea de 
evaluare. 

1.3. Etapele finale ale proiectele educative trebuie să respecte calendarul vacanţelor şcolare. 
2. CRITERII DE SELECTIE
2.1. Relevanţa – 15 pct 
a. în domeniu ( specialitate – tip de educaţie, context);
b. impact;
c. adresabilitate.
2.2. Optimizare – actualizare – 10 pct 
a. conţinut;
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b. metode;
c. complementarizare obiective – conţinut – metode – evaluare.
2.3. Originalitate – 25 pct 
2.4. Complexitate – 20 pct 
a. abordare diversă;
b. tematică diversă.
2.5. Procentul contribuţiei financiare a aplicantului – 30 pct 
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Importanța activităților extrașcolare în grădiniță 

Educ. Costică Maghița 
G. P. N. Horga, -Epureni, jud. Vaslui 

„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.” 

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. Învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.

Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. Prin intermediul acestora se pot dezvolta şiexplora  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. 

 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 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. 

 Copii 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 
pentrufrumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acacelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.  

Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Importanta activităților extracurriculare in procesul instructiv-educativ 

Profesor invatamant primar, Costin Lacramioara 
Școala gimnazială „MC Epureanu", Epureni 

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 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. 

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. 

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 
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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: muzica, sport, poezie, pictura. 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. 

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 
mă refer 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 slab dezvoltaţi intelectual. 

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. 

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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Autor, inv. Costoiu Gabriela,  
Sc. Gim. Prigoria, Gorj 

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. 

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 
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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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 

instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ŞCOLII ÎN EDUCAŢIA MULTICULTURALĂ       
ŞI INTERCULTURALĂ AL ELEVILOR 

Autor-Prof. inv. primar - Costoiu Raluca Elena
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ALBENI 

Noţiunea de educaţie multiculturală desemneaza totalitatea programelor educaţionale ce răspund 
necesităţilor impuse de coexistenţa într-un mediu multietnic. Scopul educaţiei multiculturale este de a 
facilita acomodarea grupurilor etnoculturale minoritare şi, în aceeaşi măsură, acomodarea şi deschiderea 
societăţii majoritare la modelurile culturale specifice grupurilor minoritare.  

Programele educaţionale multiculturale sunt fundamentate pe principiul diversităţii culturale şi a 
deschiderii societăţii contemporane; educaţia şi predarea interculturala sunt menite să concentreze atenţia 
elevilor spre propria identitate, cât şi spre valorile umane universale, egalitatea oportunităţilor 
educaţionale pentru toate grupurile din interiorul societăţii. Educatia multiculturală este considerată a fi, 
prin demersurile antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative şi de relativizare a culturilor existente, 
garantul unei societăţi multiculturale viabile, factor de stabilitate democratică şi de diminuare a 
conflictualităţii. 

Educaţia interculturală presupune o nouă abordare a orizontului valorilor. Problemele care se pun 
acum sunt cele legate de negocierea valorilor, de interpretarea lor, de juxtapunerea şi complementaritatea 
lor. Din recunoaşterea egalităţii valorice a culturilor nu trebuie trasă concluzia că toate sunt la fel şi că 
dispar unele diferenţe sau chiar divergenţe. Şcoala trebuie să releve şi să cultive aceste diferenţe, 
revalorizând noile expresii culturale în contextul mai larg, al comunităţii în care fiecare îşi găseşte locul 
potrivit. 

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă pregătirea persoanelor pentru a percepe, accepta, 
respecta şi experimenta alteritatea. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional 
să se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături sau faţă în faţă a purtătorilor unor expresii 
culturale diferite. 

Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze 
identitate fiecărei culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Politicle educative şi 
culturale se cer a fi deschise nu numai în ceea ce priveşte valorile naţionale, ci şi cele internaţionale, căci 
cooperarea economică şi politica a devenit imposibilă dacă nu se aliază cu spiritul de comprehensiune şi 
cooperare în domeniile culturii şi educaţiei.  

O educaţie aptă să se fondeze pe diferenţă şi să se deschidă în faţa diverselor valori este singura 
capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi şi de mâine. 

Sarcina şcolii de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană. Încă din clasele primare se 
impune cultivarea respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare. În acest sens, însă elevii trebuie 
în primul rând centraţi cultural, trebuie să cunoască foarte bine valorile propriei culturi, ca apoi să fie în 
stare a primi informaţii despre o altă cultură. Aşadar, rezultă că „şcoala trebuie să fie mai întâi culturală şi 
apoi interculturală. Trebuie mers spre intercultural prin cultural.” 

Educaţia inter şi multiculturală se constituie în noi dimensiuni ale educaţiei, destinate formării la 
şcolari a unei conştiinţe europene, cultivării respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare, 
dezvoltarea unor comportamente şi atitudini inter şi multiculturale, implicând simultan afirmarea fiecărei 
culturi cu normele sale specifice, dar şi deschiderea către alte culturi, în perspectiva constituirii unei noi 
civilizaţii comune. 

Conceperea şi abordarea educaţiei din această dublă perspectivă duce la formarea unor 
comportamente specifice: 

• aptitudinea de a comunica eficient;
• întărirea respectului de sine şi al altora;
• toleranţă faţă de opiniile diferite;
• adaptarea continuă la diversitatea cultura;
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• fructificarea diferenţelor culturale şi a valorilor spirituale, locale şi generale, în beneficiu personal şi
social; 

• recunoaşterea egalităţii valorice a culturilor.

Concluzionând, putem afirma că atâta timp cât societatea noastră devine din ce în mai pluriculturală, 
educaţia inter- şi multiculturală au un rol bine determinat în dezvoltarea personalităţii elevilor în calitate 
de subiecţi ai învăţâmântului românesc. 

BIBLIOGRAFIE: 

1) Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom Iaşi, 2006

2) Salade, D, Dimensiuni ale educaţiei, EDP Bucureşti, 1998
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Coştiuleanu Alina       
Liceul Tehnologic Bîrseşti 

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.   

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.  

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 

964



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 decisional. 

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;  
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Activitate extraşcolară 
Proiect 

MARELE POET AL ROMÂNILOR - MIHAI EMINESCU 

PROF: COTEŢ MONICA 
LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS, DOLJ 

Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru şi cel mai strălucit geniu pe care l-a 
zămislit pământul, apele şi cerul romanesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăşi a acestui cer şi a 
acestui pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele. Noi cei de aici, rupţi de pământ 
şi de neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urma, de la văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării 
noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne 
reîntoarcem ca într-un dulce somn, la noi acasă. Întreg Universul nostru îl avem în aceste câteva zeci de 
pagini pe care o mână harnică le-a tipărit şi le împarte astăzi in cele patru colţuri ale lumii, peste tot unde 
ne-a împrăştiat pribegia. Păstraţi-le bine; este tot ce ne-a mai rămas neîntinat din apele, din cerul şi din 
pământul nostru românesc. „  

(MIRCEA ELIADE, Paris, septembrie 1949) 

Motivaţia proiectului:  
Să aflăm cât mai multe despre poetul Mihai Eminescu prin: 

 dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor
eminesciene;  
 stimularea creativităţii prin transpunerea în desen a operei eminesciene;
 devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale.

Obiectivele proiectului: 
 să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie;
 formarea şi cultivarea gustului pentru lectură;
 îmbogăţirea cunoştinţelor despre marele poet;
 să memoreze poezii eminesciene;
 să realizeze desene prin care să oglindească poezia poetului;
 să participe afectiv la activităţi în echipă.

Discipline implicate în proiect:   
1. Limbă şi comunicare
2. Educaţie muzicală
3. Educaţie plastică

Metode de evaluare: 

 Expoziție cu lucrările realizate de elevi.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor.

Activităţi programate: 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA 

1. 

 „MARELE POET AL ROMÂNILOR  Mihai 
Eminescu” 

 Vizitarea bibliotecii şcolare pentru a
împrumuta volume cu poezii ale  marelui poet 

Biblioteca şcolii 14 ianuarie 

2. 
 „Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei româneşti” 

 Vizionare unor materiale realizate în
power point cu aspecte din viaţa şi opera 
poetului  

Sala de clasă 15 ianuarie 
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 Audierea de poezii și cântece
 Citirea/recitarea unor poezii de
Eminescu 

3. 
,, Sub semnul lui Eminescu!” 

 Realizarea unor lucrări plastice
inspirate din versurile poetului; 
 Învăţarea unor cântece pe versuri
eminesciene. 
 Expoziție de lucrări

Sala de clasă 
15 ianuarie 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Profesor învățământ preșcolar: Cotoroianu Mihaela 
Școala  Gimnazială Nr. 3 – Drobeta Turnu Severin 

Grădiniță  Program Normal 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 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.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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. 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. 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 
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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. 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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 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 viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față de om și realizările sale. 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 preşcolară, 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 .Ca educatoare, trebuie 
să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm 
activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator și multe alte activități extrașcolare.  
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EDUCAȚIA FACE DIFERENȚA 

Cotunescu Heliodora 
Profesor învățător 

Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București, sector 1 

Este cunoscut faptul că educația reprezintă ansamblul de metode și măsuri aplicate sistematic cu 
scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale și fizice ale copiilor, și nu numai, care se 
realizează într-un cadru bine organizat. 

În viața cotidiană educația este cea care face diferența. Educația este un drept al oricărui copil sau 
persoană indiferent de vârstă. Educația nu are limite. Cu cât învățăm mai mult, cu atât devenim mai 
creativi, ne dezvoltăm abilitățile, vocabularul și orizontul. 

Termenul de educație apare în mod frecvent în vocabularul nostru, fiind parte din subconștientul 
nostru. 

Primii ani de viață ai copilului sunt foarte importanți. Rolul părinților în educația lui este primordial. 
Începutul educației, dar nu numai, trebuie făcut cu maximă responsabilitate și discernământ. Nu trebuie 
uitat nici faptul că fiecare dintre noi este unic, prin urmare diferit, și de acest lucru trebuie ținut cont 
atunci când ne educăm copiii. Educația necesită blândețe și răbdare, însă totodată este nevoie și de 
fermitate pentru a se putea stabili un echilibru și amonie. 

Educația face întotdeauna diferența, deoarece pentru a deveni om într-o societate, omul are nevoie de 
educație. 

Educația ne ajută și ne învață să gândim, să luăm decizii corecte, să facem diferența între bine și rău, 
să dobândim o imagine clară a valorii, ne oferă capacitatea de a putea avea opțiuni. 

În perioada copilăriei, persoanele care te orientează și îndrumă sunt părinții, învățătorii și dascălii 
noștri. 

Pe parcurs sarcina responsabilității ne revine nouă înșine. Trebuie să facem alegerea corectă astfel 
încât să nu ajungem să regretăm alegerile făcute. 

Educația este un proces deosebit de complex. Acest proces nu se poate face la întâmplare, ci după un 
program bine determinat. 

O educație completă nu va neglija latura intelectuală și nici pe cea la nivel emoțional (sufletesc). Însă 
acest lucru nu este simplu, el implică mult efort și consecvență, responsabilitate și discernământ.  

Oamenii, de-a lungul timpului au căutat și caută și în prezent modele pe care să le urmeze. Însă nu 
există reguli și șabloane. Fiecare trebuie să caute și să găsească modelul potrivit, raportat la personalitatea 
fiecăruia. Doar astfel fiecare se va simți bine cu el însuși și va putea să își pună în evidență calitățile și 
aptitudinile. 

Prin educație omul se definește ca structură morală și intelectuală. 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. 

Omul nu poate deveni om decât dacă este educat. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Ed. Cotuțiu Ana 
Grăd. cu P. N. Nr. 18 Bistrița 

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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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.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 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.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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi 
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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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea. 

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  

*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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ŞCOALA GIMNAZIALǍ LIVEZILE 
An școlar 2018-2019 

PROIECT EDUCAŢIONAL 
Bucuriile iepurașului 

Prof. dr. Raluca Narcisa Covaci 

Proiectul educațional intitulat ,,Bucuriile iepurașului’’ s-a desfășurat în acest an școlar la Școala 
Gimnazială Livezile în data de 27.03.2019. 

Principalul scop al proiectului a fost realizarea unei expoziții cu lucrări ale elevilor care să  pună  în 
valoare simbolistica sărbătorilor pascale.  

Locul desfășurării proiectului a fost o sală de clasă a Școlii Gimnaziale Livezile, la proiect participând 
un grup de elevi din clasele V-VIII, precum și trei cadre didactice. 

Obiectivele proiectului au facut referire la: 
-Sensibilizarea elevilor cu privire la simbolurile sărbătorilor pascale.     
-Dezvoltarea memoriei afective, a atenției și a spiritului de observație;  
-creșterea interesului pentru învățarea/ cunoașterea simbolurilor sărbătorilor de Paște, cu    ajutorul 

desenului, imaginilor și textului scris;  
Cu această ocazie elevii au fost împărțiți în trei mari grupe, fiecare grupă realizând lucrări specifice 

Paștelui. 
Astfel, un grup de elevi aparținând claselor V-VIII realizează felicitări având ca tematică sărbătorile 

pascale care se apropie. Mesajele sunt scrise atât în limba franceză cât și în limba română.  La sfârșitul 
proiectului se fac poze de grup.  

Un alt grup de elevi realizează colaje de Paști. Colajele sunt realizate prin lipirea pe foi colorate a 
elementelor care simbolizează apropierea Pastelui, precum și primăvara (ouă de Paști, puișori, iepurași, 
flori etc). La sfârșitul proiectului se fac, în egală măsură, poze de grup.  

Iar al treilea grup de copii realizează ,,Scrisori către iepuraș’’. Acestea constă în redactarea unor 
compuneri prin care copiii își exprimă dorintele de Paști. Lucrările se adună și se păstrează în portofoliul 
personal. 

Disciplinele implicate în proiect au fost: limba română, limba franceză și educația plastică. 
Metodele de evaluare au constat în:  

-Realizarea de expoziții și panouri cu lucrările elevilor;  

-Completarea impresiilor legate de realizarea evenimentului; 

Se vor colecta impresii ale elevilor și cadrelor didactice și vor fi publicate în revista școlii, alături de 
cele mai reușite texte și colaje sau felicitări realizate cu acest prilej. 
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POEMS AND CRAFTS 

Prof. Covaci Ramona Elena 
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău 

Extracurricular activities offer the opportunity to escape the classroom routine and the rigour of the 
syllabus. They provide excellent chances to discover the students’ personalities and allow them to free 
think and unlock imagination, creativity and hidden talents. Team work exercises, literary photo essays or 
TED Talks, they all offer wonderful contexts for activities. From experience, I can say that any activity 
involving team work, craft-based projects and a little bit of fun makes the best alternative for the week 
dedicated to extra activities. The following project is two-folded as it can be used either during fall or 
spring, depending on the school’s schedule.   

1. FALL EMOTION SIMILE

The students are supposed to write a poem based primarily on similes. The teacher should create a 
spider gram of the blackboard with several categories: weather, actions, feelings, colours. Students 
brainstorm lists of words associated with autumn for each category. Then, the teacher should define 
simile and explain to students they will write a poem based on similes. The poem will acts as a definition 
using all the senses and similes that the students make personal by using original detail, which reflects 
their lives and experiences. 

The students pick one emotion related to fall and draft their own poem following the given structure 
below. They should edit and shape their poems of leaf templates. In the end they present their poems in 
small groups, then volunteer to read aloud before collecting the poems and creating a class gallery. 

(Emotion) is (colour). 
It sounds like _______. 
It tastes like _______. 
It smells like _______. 
(Emotion) feels like _______. 

2. CHERRY BLOSSOM HAIKU

The students are supposed to write a haiku related to spring. The teacher should introduce the cherry 
blossom festival in Japan by means of short videos and pictures. Then, the teacher presents the structure 
of a traditional haiku, a form of Japanese poetry traditionally printed in a single vertical line as follows: 
L1 - 5 or less syllables, L2 - 7 or fewer syllables and L3 - 5 or fewer syllables. In addition, other rules 
should be introduced: the use only images from nature, write what can be said in one breath, use a caesura 
at the end of either the first or second line, but not at both, always written in the present tense of here and 
now, use of puns and word plays, avoid rhymes, too many verbs, adverbs, prepositions and personal 
pronouns and always end the haiku with a noun. 

The students can be encouraged to add a visual element and turn the haiku into a haiga, which is an 
alliance between image (brush painting) and text (haiku). They should not explain each other, but 
complement each other, and make the lecturer a co-participant. The teacher should introduce the need for 
several readings as first you perceive the image, and then the text, since a simultaneous perceiving is 
impossible. 

The students should create a haiku/haiga on cherry blossom templates and hold a class reading. These 
blossoms can be glued on a classroom poster of a cherry tree. 

The old pond 
a frog jumps in-- 
water's sound. 
(Matsuo Bashō) 

In order to make the whole class experience memorable Antonio Vivaldi’ s Spring and Autumn can 
be played as background . This will enable students to create and lower their affective filter.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

COVASAN CLAUDIA GEORGIANA 

Prin activitățile extracurriculare elevii au posibilitatea de a-și dezvălui și dezvolta înclinațiile datorită 
paletei variate a tematicii și formei de desfășurare a acestor activități. Transformarea înclinațiilor în 
aptitudini și capacități devine cu putință numai prin cooperare și parteneriat între cadru didactic, elevi și 
alte instituții, parteneriat ce poate fi constructiv și oportun pentru a atinge și realiza misiunea școlii. 

Într-o societate a competiției și a competenței e necesar ca elevii să se remarce nu numai prin ceea ce 
știu, cât și prin ceea ce pot să facă. Suntem conștienți de faptul că într-o societate liberă și democratică 
este necesar ca învățământul să tindă spre deschidere și spre flexibilitate, astfel încât să oferim elevilor o 
alternativă educațională, o schimbare de atitudine privind educația prin activități extracurriculare 
deosebite. 

În cadrul acțiunilor în parteneriat sunt implicați elevii în organizarea, desfășurarea și finalizarea 
acestora, deoarece ei joacă un rol dublu, de participanți activi și de viitori beneficiari. 

Dintre acestea, parteneriatele cu biblioteca sunt bazate pe proiecte bine organizate și argumentate prin 
obiectivele urmărite și constituie adevărate punți de lectură și propulsare de mijloace benefice de 
informare și formare între elevii clasei și elevii altor școli. 

Astfel, prin diversificarea procesului de învățământ în orientarea modernă a școlii se ajunge la 
asigurarea unei cantități sporite de informații în scopul unei instruiri complexe. Din acest punct de vedere, 
activitățile organizate înafara clasei și a școlii în toată diversitatea lor, sunt  chemate să contribuie la 
pregătirea elevilor pentru viață la înțelegerea societății.  

Școala trebuie să dezvolte aptitudinile intelectuale ale elevilor, pentru ca, pe măsură ce trece timpul, 
creativitatea lor să ajute în folosirea optimă a cunoștințelor dobândite în anii de studiu. În aceste condiții, 
importanța decisivă pentru îndeplinirea acestei funcții a școlii o reprezintă activitățile extracurriculare în 
cadrul cărora elevul să fie organizator și factor activ în desfășurarea acțiunilor, dar și beneficiar al 
acestora. Nu există o modalitate mai eficientă de a pune în valoare talentul și ideile originale ale fiecărui 
elev.  

Prin aceste activități elevii se pot recrea dar în același timp pot descoperi și cultiva noi talente în 
diferite domenii. Elevii pot învăța și asimila lucruri deosebite fără catalog, calificative sau note, devenind 
mai perseverenți în munca intelectuală. 

Realizările, performanțele lor vor fi făcute publice și cunoscute părinților, colegilor din alte unități 
școlare, iar munca lor va fi răsplătită cu premii, diplome de merit și de participare.  

Evaluarea activităților se va concretiza cu realizarea de minicolecții, machete, postere și chiar prin 
consemnarera impresiilor într-un jurnal care poate fi completat de-a lungul unei etape de studiu.  
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LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

Cozma Laura 
Profesor pentru învățământul primar 

Școala Gimnazială Nr. 1 Onești 

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 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. Voi enumera câteva ditre activităţile extraşcolare care se pot desfășura la 
învățământul primar: 

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 spectacolelor de teatru de copii - stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile și 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. 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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 
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În concluzie,  activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și 
utile. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după ore 
și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 
bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performanți. 

Bibliografie: 

1. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar, în
,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 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 

3. 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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Importanța activităților extrașcolare în procesul educaţional 

Proiect ,,Şcoala Altfel - Bucuriile Iepuraşului” 
Prof. înv. primar Cozma Loredana 

 “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 Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea relaţiei profesor - 
elev, în absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului ce merge 
prea alert între momentul "Bună ziua, luaţi loc!" şi "Sunteţi liberi, bună ziua!". 

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. 

Calitatea educației este un aspect vital al vieții individului cât și al vieții societății în ansamblu. Sub 
acest aspect, şcoala îi dezvoltă copilului competențe în sensul mainfestării interesului și curiozității pentru 
lucruri noi, al înțelegerii informației primite, al muncii independente și al exprimării libere de opinii și 
stări sufletești.  

Proiectul  ,,Şcoala Altfel-Bucuriile Iepuraşului”-vine în sprijinul copiilor pentru integrarea lor în 
sistemul de învățământ, pentru a învăța într-un mediu propice, încurajându-le creativitatea, lucrul în 
echipă și îndemânarea.Proiectul ” Şcoala Altfel-Bucuriile Iepuraşului ” are în vedere pregătirea copiilor 
ca buni cetățeni într-o lume mai bună, îmbunătățirea relațiilor dintre copii, copii și cadre didactice, şcoală 
și familie. Acest proiect educațional, adresat atât copiilor, cadrelor didactice, cât și părinților , se dorește a 
fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a ne arăta frumusețea interioară, de a ne exprima pe noi 
înșine prin intermediul cunoașterii, bunătății, fanteziei și talentului copiilor și cadrelor didactice care-i 
coordonează. 

Sǎrbǎtoarea Paştelui este încǎrcatǎ de simboluri şi tradiţii pǎstrate cu sfinţenie de-a lungul timpului. 
Pentru copii, Paştele înseamnǎ venirea Iepuraşului cu multe cadouri, mai ales dacǎ au fost cuminţi. 
Iepuraşul le aduce ouǎ şi iepuraşi de ciocolatǎ, jucǎrii, hǎinuţe şi pantofiori noi. Pentru a-l primi asa cum 
se cuvine, copiii din şcoala noastrǎ se pregǎtesc din timp. Ei vor  confecționa felicitări, vor încondeia ouă, 
vor confecționa jucării sub formă de iepurași, dar vor face şi mai puţine boacǎne,vor aştepta sǎrbǎtoarea  
cu sufletul curat, aşa cum numai copiii îl au. Toate lucrările copiilor din unitate se vor constitui într-o 
expoziție cu titlul ” Bucuriile Iepuraşului”. 

978



Toţi copiii ne întrebǎ mai devreme sau mai târziu, de unde vine Iepuraşul şi de ce ne aduce el ouǎ 
colorate.Rǎspunsul nostru se gǎseşte într-o frumoasǎ legendǎ: 

Era sfârşitul iernii... Şi o pasăre călătoare se întorsese mai devreme ca să aibă timp să-şi depună ouăle 
şi să le clocească.  

Dar, vai, Baba Iarna a mai trimis o ninsoare urmată de un ger cumplit, iar pasărea a îngheţat în cuib…. 
Sărăcuţa de ea, nu putea să se mai mişte, inimioara de-abia îi mai bătea şi era cuprinsă de disperare. Pe 
când prin mintea ei se perindau cele mai înfricoşătoare imagini, Zâna Primăvara, care tocmai trecea pe 
acolo aducând căldură, îi auzi piuitul slab ce venea din cuibul îngheţat. Zânei i se făcu milă de pasărea 
îngheţată, şi, ca să o salveze, o transformă într-un iepuraş.  

Şi atunci pasărea s-a reîntors bucuroasă la viaţă sub formă de iepuraş; s-a tot gândit cum ar putea să-şi 
arate recunoştinţa faţă de binefăcătoarea sa...  

Şi a găsit soluţia! A început să dăruiască Zânei ouă colorate şi decorate, pentru ca astfel să dovedească 
recunoştinţa pentru revenirea ei la viaţă. Apoi a vorbit şi cu ceilalţi iepuraşi, convingându-i şi pe ei să 
decoreze ouă în apropierea Paştelui. 

Prin intermediul Proiectul ,,Şcoala Altfel-Bucuriile Iepuraşului” ne-am propus o lume mai bună 
pentru copii, o lume în care toți copiii se vor putea bucura de anii copilăriei -un timp al jocului și al 
învățării, când copiii sunt iubiți, respectați și alintați, când drepturile le sunt protejate, fără nici un fel de 
discriminare, când bunăstarea lor este consideratǎ primordialǎ și când se pot dezvolta în sănătate, pace și 
demnitate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRA-CURRICULARE
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

Prof. înv.primar COZOȘ ELENA NICOLETA 
Școala Gimnazială Miron Neagu, Sighișoara, jud. Mureș 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 
la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 
de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

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

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

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

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- 
sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică. 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 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot realiza 
sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 
texte . 

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

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

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

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  nivel 
primar. 

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

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de 
vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor specifice Văii Tarnavelor şi diferitelor etnii, dar şi în stimularea potenţialului creativ al 
copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările elevilor. 

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

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. Şcoala trebuie  să stimuleze 
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi 
curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

BIBLIOGRAFIE: 

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

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

procesului de învătământ 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

PROF. INV. PRIMAR: CRACIUN ANA 
MARINESCU STELUTA 

 “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. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria 
Montessori) 

Studiile de specialitate arata ca activitatile extrascolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea 
armonioasa a copilului, ajuta elevii la formarea unei atitudini pozitive fata de invatare, le formeaza 
abilitati practice diversificate si actioneaza asupra stimei de sine. 

De-a lungul timpului, activitatile extrascolare au luat forme variate, toate avand ca scop invatarea 
nonformala si petrecerea in mod placut a timpului liber. Activitatile extrascolare au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalitati de formare a caracterului copiilor inca din clasele 
primare. 

Dintre activitatile extracurriculare desfasurate cu elevii din ciclul primar, putem aminti urmatoarele: 
excursii, vizite la muzee, expozitii, case memoriale, monumente si locuri istorice, activitati de protejare a 
mediului inconjurator, concursuri pe diferite teme, vizionare de spectacole pentru copii, serbari scolare 
etc., toate avand ca scop modelarea, formarea si educatia copilului.  

De un real succes se bucura activitatea “Targul de jucarii”, pe care o organizam in fiecare an, cu 
ocazia Craciunului, scopul fiind unul umanitar. Banii stransi i-am donat unor fundatii care au ca obiectiv 
ajutorarea copiilor nevoiasi.  

Anul acesta, majoritatea banilor au fost directionati catre Primul Spital de Oncologie si Radioterapie 
Pediatrica “Marie Curie” din Bucuresti, iar cu restul sumei s-a cumparat o masina de cusut electrica 
pentru elevii cu dizabilitati care invata in scoala din Dumbraveni. 

Am organizat activitati dedicate Anului Centenar al Marii Uniri, constand in serbari scolare unde 
copiii si-au exprimat simtul artistic prin muzica si dans. 

In scoala noastra, toate cadrele didactice sunt preocupate atat de desfasurarea activitatilor scolare, cat 
si a celor extrascolare, acestea ducand la dezvoltarea gandirii critice, la stimularea implicarii viitorilor 
adolescenti/tineri in luarea deciziilor, in asumarea responsabilitatilor sociale, astfel realizandu-se o 
legatura intre latura cognitiva si cea comportamentala. 

In concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ in cadrul activitatilor 
extracurriculare. Acestea contribuie la dezvoltarea gandirii si  completarea procesului de invatare, la 
dezvoltarea inclinatiilor si aptitudinilor scolarilor, la organizarea rationala si placuta a timpului lor liber. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

Prof. Înv. preşc. Crăciun Emilia-Mariana 
G. P. N. Nr. 5, Buzău 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari si 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 învatamant) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmareşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai 
fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu 
viaţaScopul 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 mediulşcolar, 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 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,au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 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. 

Bibliografie: 

* Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare laoptimizarea 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
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ 

Prof. înv. preșc. Crăciun Gabriela, grăd. Tătărăști,           
structura Șc. Gimnazială Cornii de Sus, jud. Bacău 

Școala contemporană, susține ideea că 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 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. 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 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor desfasurate la grupa astfel incat copiii 
cu dificultati de afirmare sa reduca nivelul anxietatii si sa-si maximizeze potentetialul creativ si 
intelectual. 
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ROLUL TERAPEUTIC AL MUZICII CLASICE PENTRU PIAN.  
PERCEPEREA CEREBRALĂ A ACESTEIA  

ȘI INFLUENȚELE ASUPRA STĂRII ORGANISMULUI UMAN 

Prof. Crăciun Petruța-Laura 
Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău 

Este binecunoscut faptul că, de-a lungul istoriei, studierea pianului în familie și apoi în instituțiile 
specializate a constituit liantul dintre tradiție, formarea personalității și comunicarea non-verbală. 
Totodată, ansamblul stărilor sufletești ce sunt generate de mecanismul sonor (depășind aspectul pur 
tehnic!) generează starea de sănătate a subiectului, cât și a ascultătorului. Se poate discuta așadar despre 
un sistem foarte bine pus la punct, cu ramificații psiho-fiziologice de lungă durată. Pentru a putea înțelege 
în detaliu ce presupune este binevenită o succintă evaluare a istoriei pianului. 

Pianul, așa cum îl definim, o construcție masivă, are în spate o perioadă îndelungată de viață. El 
derivă din clavecin, iar cel care a înlocuit ciocurile de pană care ciupeau corzile, cu mici ciocănele pentru 
a le face să vibreze, ca efect al apăsării clapelor, a fost Bartolomeo Cristofori (1651 – 1731). De atunci și 
până în zilele noastre, fabricile de instrumente muzicale din toată lumea, s-au întrecut în perfecționarea 
pianului, ca și piesă emblemă a sălilor de concerte. 

Este foarte interesant cum acest instrument a apărut și s-a dezvoltat odată cu cerințele muzicale ale 
vremurilor. Compozitorii au scris după posibilitățile și tehnice și interpretative ale instrumentului din 
epocă, însă mesajul transmis transcende până în zilele noastre; și este foarte adevărat că muzica clasică 
pentru pian are o conotație aparte atunci când o asculți, chiar dacă nu ești muzician. Din acest punct de 
vedere, sunt corporații care aplică angajaților, în pauzele de relaxare, ședințe de audiție, în special muzică 
din perioada clasicismului vienez (Mozart, Haydn, Beethoven) și cu precădere concertele pentru pian, 
care sunt utilizate, în altă ordine de idei, ca și coloane sonore în muzica de film. Din punct de vedere 
stilistic, epoca muzicală clasică a însemnat echilibru dintre afect și rațional, suma constantă a măsurilor ce 
formează o frază, reprezintă stabilitate, tonalitățile de scriere sunt parteneriale, majoră cu relativă minoră, 
modulație la gradele de înrudire principale, dominantă (treapta a cincea), sub-dominantă (treapta a patra), 
cadențe perfect armonice, perfect melodice, simetrie, eleganță, atitudine, caracter, precizie ritmică binară, 
respectiv ternară. Aceste caracteristici sunt esențiale pentru a înțelege percepția asupra receptorului. 

După esteticianul savant muzical Alain Danielou, în lucrarea sa Semantique musicale. Essait de 
psycho-physiologie auditive. (1967) “în domeniul sonor oamenii nu percep toate elementele constitutive 
ale unui sunet, ci doar o figură care le reprezintă analitic. Creierul nu percepe decât curba care înconjoară 
spectrul sonor și care permite diferențierea timbrurilor. El percepe deci un contur, un profil după cum se 
petrece în mare măsură și cu percepțiile noastre vizuale și el readuce clasificarea acestor contururi la 
echivalentul figurilor geometrice simple, exprimate în termeni numerici. Doar învelișul spectrului este 
pătruns în mod efectiv, creierul nu remarcă decât maxima rezonanței formantice, realizând o fuziune a 
componentelor elementare. Așadar creierul percepe componentele unui sunet ca pe un întreg. O 
observație cu valoare excepțională pentru înțelegerea mecanismelor psiho-fizice în actul muzical se referă 
la faptul că sistemul nostru mental de clasificare a sunetelor nu funcționează cu adevărat decât pentru 
sunete care au un conținut care sugerează un element de sentiment, de emoție, de idei.” 

Din aceste observații și constatări ale d-lui Danielou se desprinde ideea de bază că acel conținut 
muzical cu status de emoție și sentiment este perceput de creierul omului ca un mijloc de a fi pătruns de 
stările estetice: bucurie, fericire, împlinire vs. tristețe, nefericire, abandon, segmentare. Selecția lucrărilor 
pentru pian din categoria muzicii marilor clasici pentru a fi ascultate (în funcție de dispoziția personală) 
poate fi după tonalitățile de scriere și configurație ritmică. Sunt recomandate sonatele pentru pian de 
Mozart, Rondo-ul Re Major, concertele pentru pian în tonalități majore, concertele pentru pian 1, 2 și 4 de 
Ludwig van Beethoven, concertul Re Major de Haydn, sonatele Opus 14, 28 și 2 nr. 2 de Beethoven, 
toate acestea pentru crearea unei bune dispoziții a încrederii în forțele proprii, în divinitate, pentru curaj, 
optimism și echilibru interior. Făcând o paralelă cu sistemul de învățământ, ar fi recomandabil ca în 
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fiecare pauză școlară să funcționeze o stație radio cu circuit închis care să asigure elevilor și personalului 
didactic muzică clasică pentru pian din Opus-urile menționate anterior în vederea capacității de 
concentrare vs. relaxare.  

Din punct de vedere medical se cunosc aplicații, în țările dezvoltate economic, în cadrul spitalelor și a 
clinicilor private care generează muzică clasică pentru pian cu rol prestabilit de vindecare celulară, 
regenerare a țesuturilor, datorate frecvenței sonore de cea mai pură componență (vibrațiille sonore se 
situează în direcția celor nouă ceruri biblice). În spitalele de psihiatrie sunt programe speciale de muzică 
clasică intensivă pentru cazuistica psihotică, nevrotică în scop modern de tratament. 

În speranța unui punct de vedere pertinent, aperceptiv, recomandarea receptării și înțelegerii 
fenomenului muzicii clasice pentru pian rămâne o ușă deschisă spre integritate, pozitivism și comunicare 
socio-umană. 

Bibliografie: 

1. Cuclin Dimitrie, Tratat de estetică muzicală, Tiparul Oltenia, București, 1933
2. Danielou Alain, Semantique musicale. Essait de psycho-physiologie auditive, editura

Hermann Editeurs des Sciences et des Arts, Paris, 1967 
3. Deschaussees Monique, L’homme et le piano. Les edition van der Velde Fondette, 1982
4. Lieurry Alain, Manual de psihologie generală, traducere de Iulia Hașdeu, editura Antet,

București, 1996. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Mirela Nicoleta Craiu 
Grădinița nr.70, sector 3 

ISMB 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

După cum se ştie 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 
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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” . 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs 
trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în 
activităţile respective.  

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

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. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 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. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea 
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea 
activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În 
acest cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 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. 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 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. 
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.  

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. Concursurile pe diferite teme sunt, de 
asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasă. 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 
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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. 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.  

În concluzie, putem menţiona faptul că, activităţile extracurriculare desfăşurate, 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. 

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. 

„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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE               
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Crepelca-Kovacs Beatrix 

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 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 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. 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, 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 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 in 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 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. 

 Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

990



Rolul serbării școlare ca activitate extrașcolară 

Liceul Teoretic Nicolae Jiga, Tinca, Bihor 
Prof. Inv. primar Creț Stela 

 Serbarea şcolară pentru copii reprezintă un gen artistic cu o formulă complexă, materializat printr-o 
finalizare specifică unei activităţi artistico-interpretative cu scop didactic şi estetic.  

Serbările au un caracter stimulator asupra şcolarilor mici. Ele îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor 
afectivă, generând apariţia unor sentimente neîncercate sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate 
anterior, izvorâte din sursa inepuizabilă de emoţii variate şi trainice pe care le reprezintă. 

Serbarea contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv, 
favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repetiţiilor şi în cadrul desfăşurării lor. 
Contactul cu publicul prezent trezeşte în copii energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge 
dificultăţile întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în 
acţiune, iar pregătirea serioasă din timpul repetiţiilor contribuie la stimulare interesului pentru munca 
făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate.  

Scena creează copiilor posibilitatea de a-şi manifesta din plin trăsăturile individuale ale personalităţii 
lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activităţile artistice, ne oferă prilejul de a le 
forma unele aptitudini: de a cânta melodios, de a recita expresiv, de a dansa elegant. Interesele şi 
aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese şi însuşiri ale copiilor: gândirea, 
limbajul, atenţia, sentimentele. 

Calitatea programului are un rol hotărâtor în provocarea emoţiilor şi a sentimentelor scontate. Astfel, 
le vom arăta că aportul fiecăruia contribuie la reuşita spectacolului. S-ar comite o mare greşeală dacă 
învăţătoarea, sub diferite motive, ar manifesta o atitudine preferenţială faţă de unii copii. Efectul acestei 
atitudini ar fi dăunător, mai ales, pentru copiii răsfăţaţi care devin îngâmfaţi, egoişti, iar ceilalţi ar încerca 
un sentiment de durere, ştiindu-se neîndreptăţiţi. 

Conţinutul unei serbări şcolare presupune îmbinarea armonioasă a tuturor ramurilor artei: muzică, 
dans, teatru. De fiecare dată trebuie să ne străduim să îmbinăm aceste laturi pentru a asigura un program 
variat şi cu un conţinut adecvat scopului urmărit. Se poate afirma că se face operă educativă şi sporesc 
şansele de reuşită a spectacolului dacă se apelează la  calităţile  de dans, graţie, armonie ale unora, la 
simţul şi înclinaţiile muzicale ale câtorva, dacă se recurge la harul desenului, al picturii, la destoinicia 
pentru lucrul practic al celorlalţi copii, în vederea confecţionării costumelor, însemnelor, măştilor, 
decorurilor, recuzitei necesare, armonizând toate talentele şi apreciindu-le în egală măsură. 

Una dintre etapele cele mai importante în organizarea unei serbări o constituie repetiţiile, principalul 
mijloc de realizare a scopului şi sarcinilor activităţii artistice.  În faza repetiţiilor se va urmări justeţea 
interpretării numerelor selecţionate, ţinuta, gesturile, mimica, dicţia clară şi naturală, nuanţarea vorbirii, 
corectarea greşelilor de exprimare, stabilirea pauzelor logice şi psihologice din conţinutul unor scenete, 
când şi cum ar trebui să respire elevii în timpul recitării unor versuri sau interpretării unor cântece, cum ar 
trebui să accentueze anumite silabe sau anumite cuvinte dintr-o propoziţie pentru a evidenţia ceea ce a 
urmărit autorul să redea.  

Repetiţiile bine organizate dau posibilitate elevilor să-şi însuşească în mod conştient materialele 
distribuite, să-şi dezvolte aptitudinile artistice şi să-şi etaleze talentul artistic. O condiţie fundamentală a 
acestui gen de spectacol este accesibilitatea, atât pentru interpreţi, cât şi pentru auditoriu, elemente care se 
situează la acelaşi nivel de sensibilitate şi înţelegere.  
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Fiecare serbare şcolară este un prilej de bucurie, încântare, evidenţiere a talentului şi a muncii în 
echipă. În acelaşi timp, e o provocare şi o ocazie de a ne transforma în regizori, noi, cadrele didactice, în 
actori ei, elevii şi în public spectator ei, părinţii, un public foarte subiectiv, emoţionat şi generos cu 
aplauzele.  

La sfârşit, se trage cortina, aplauzele binemeritate confirmă reuşita spectacolului şi se scrie astfel o 
nouă pagină în cartea amintirilor din viaţa de şcolar.   
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Rolul activităților extracurriculare în procesul educațional 

Prof. Crețu Lucica 
Grădinița cu P. P. „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dorohoi 

Încă de mici, copiii acumulează o serie de cunoștințe care-i pun în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură, prin trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, ceea ce ne permite să 
împăcăm școala cu viața. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței dintre 
aptitudini și talente, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea comportamentului creativ. În 
învățământul preșcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho – intelectual, fizic și socio – 
afectiv, dar și pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activități extracurriculare care nu sunt 
fixate de programă, ci de copii, conform intereselor și dorințelor lor.   

Activitățile extracurriculare sunt activități complementare, activități de învățare, realizate la grupă și 
urmăresc îmbogățirea informațiilor primite în cadrul activității didactice, cultivă interesul, atrag copilul la 
integrarea în viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod 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. Conținutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce și-au însușit 
copiii în cadrul activităților didactice. De exemplu, în activitățile din domeniul Științe, la cunoașterea 
mediului, după ce copiii au observat pe planșe anumite animale domestice sau sălbatice se pot propune 
activități extracurriculare ca vizitarea grădinii zoologice cu scopul de a-și fixa și îmbunătăți cunoștințele. 

În procesul instructiv – educativ, activitățile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere și 
să fie interesat de activitățile propuse, pentru că prin intermediul lor se pot transmite în mod sistematic și 
organizat informații din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, formându-se astfel mai 
multe competențe: de a audia anumite piese muzicale; de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri 
copilul reproduce modele de conduită și le asimilează cu 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 prin 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. 
Toate acestea le-am observat pregătind copiii pentru Festivalul „Masca” unde ei au fost mici actori 
interpretând rolurile multor personaje din povești cunoscute: „Turtița”, „Ridichea uriașă”, „Mănușa”, 
„Scufița Roșie”, „Capra cu trei iezi”, „Iedul cu trei capre”, etc. 

Toate activitățile extracurriculare desfășurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situație și bogate din punct de vedere cultural. 
Alături de educatoare, copiii dovedesc creativitate, imaginație, atitudine, talent, afirmându-și în mod 
original personalitatea. Este foarte important ca educatoarea însăși, să fie creativă, pentru că numai așa 
poate aduce în atenția copilului tipuri de activități extracurriculare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. Ei trebuie îndrumați să 
dobândească, în primul rând, o gândire independentă, tolerantă față de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a critica constructiv. 

Serbările, șezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor ne oferă nouă, educatoarelor, posibilitatea 
de a-i ajuta pe copii să se implice, să-și cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze și să se 
afirme în fața colectivului prin mijloace proprii. Serbările pregătite și susținute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinței, a încrederii în forțele proprii, a ținutei corecte, precum 
și a posibilității de a se transpune prin interpretarea unor roluri în piesele de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun preșcolarii interpretează roluri care au ca scop cunoașterea unor datini și obiceiuri ale poporului 
român, ei sunt ajutați astfel să descopere frumusețea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului și 
dansului popular, a jocului cu măști, etc. 

Activitățile extracurriculare bine pregătite sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le copiilor 
interesul, producându-le bucurie, ușurându-le acumularea de cunoștințe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. Sunt atrași și copiii timizi dar și cei impulsivi, învățând astfel să se tempereze în preajma 
colegilor lor.  
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În cadrul spectacolelor de teatru se stabilesc relații foarte importante între actori și copii, deoarece 
actorul interpretează roluri și reprezintă un izvor de informație, iar copiii sunt dornici de cunoaștere, fiind 
atrași de tot ce se petrece în fața lor, pe scenă. Astfel ei sunt stimulați și își pot îmbogăți imaginația 
creatoare și sfera cunoștințelor. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, organizate selectiv constituie un mijloc de a 
intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a 
observa, în starea lor naturală, opere de artă originală, monumente legate de trecutul istoric local, 
național, precum și activitatea unor personalități de seamă. 

Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei, respectului, pentru frumosul din natură, artă și cultură. Prin excursii ei pot cunoaște realizările 
oamenilor, locurile unde s-au născut aceștia, au trăit și au creat opere de artă, astfel am organizat excursii 
la casele memoriale: George Enescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, la Cetatea Neamțului, Cetatea de 
Scaun a Sucevei, etc. 

 În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
și percep activ, prin acțiuni directe, obiectele, fenomenele și anumite locuri istorice. Acest gen de 
activități 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 realității în activități de desen și modelaj, iar materialele culese sunt folosite în activități practice 
și jocuri de creație. La vârsta preșcolară copiii sunt receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură 
cu mediul înconjurător. 

În concluzie, noi cadrele didactice, trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activități 
cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfășura activități 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai ușoară, deoarece aceste activități sunt atractive și-i 
determină pe copii să participe fără să-i forțăm. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 
oameni ai societății de mâine și de a-i pregăti pentru viață, atât cu ajutorul activităților didactice pe care le 
desfășurăm la grupă, cât și prin intermediul activităților extracurriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. prim Crișan Alina- Camelia 

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

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare ,evoluând. 
Școala are menirea de a transmite valori culturale , istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 
Datoria dascălului 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 
extrașcolare.  

 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.  

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   primar 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 ştiințe, 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 și îmbunătăţii cunoștinţele legate de aceste animale. Activităvile 
extracuriculare sunt activităţii complementare, 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.  

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. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea 
intelectuală. 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.  

Grija noastă ca și dascăl 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. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii 
ai societăţii , de a le potolii această curiozitate şi de a-i pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor 
didactice pe care le desfăşurăm în școală cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Valorizarea activităţilor extraşcolare 

Prof. înv. primar Cristea Cornelia-Claudia 

Principalele trăsături ale personalității adultului sunt determinate nu numai de moștenirea genetică ci 
și de experiențele trăite de individ în primii săi ani de viață, ceea ce înseamnă că, „experiențele copilăriei” 
au o importanță capitală pentru dezvoltarea armonioasă ulterioară a copilului. 

Modalitățile cele mai eficiente de formare a caracterului copiilor și factorii educativi cei mai apropiați 
și mai accesibili sufletelor lor, încă din grădiniță, sunt activitățile extrașcolare, mai ales cele care implică 
în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu produsul realizat. 

Unul dintre cele mai importante roluri ale cadrelor didactice este acela de a forma și modela 
personalitatea elevilor. Plecând tocmai de la acest aspect, activitățile extrașcolare sunt, din punctul meu 
de vedere, cele mai importante și utile. 

Atunci când vorbim de activități extrașcolare ne referim la acele activități desfășurate în afara 
programului de studiu obligatoriu, activități la care elevul ar trebui să participe cu plăcere deoarece scopul 
lor este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvolări și formării personalității lui. Elevul își 
va găsi astfel înclinațiile, talentul și domeniul în care va performa, iar în  final, competențele și abilitățile 
obținute îl vor ajuta la o bună integrare în societate. 

Având în vedere că programa școlară este destul de încărcată, este destul degreu să desfășurăm multe 
activități de acest gen, dar nu este imposibil. În definitiv, nu cantitatea ci calitatea acestor activități este 
importantă pentru o bună dezvoltare a elevului. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am încercat să desfășor diverse activități extrașcolare care să 
aibă ca finalitate valorizarea valențelor pozitive ale societății. 

Una dintre primele activități desfășurate pe parcursul anului școlar curent, a fost cea din preajma 
Centenarului Marii Uniri, zi în care fiecare român a vibrat la tot ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de 
țară și neam. Prin intermediul unui spectacol de cântece cu profund caracter patriotic, am încercat să 
promovăm valorile naționale, să apreciem și să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Am mizat pe ideea 
conform căreia, înțelegerea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev sa interiorizeze 
anumite trăiri și să-și iubească țara și neamul. 

În preajma sărbătorilor de iarnă am organizat alte activități artistice, care au avut ca scop valorificarea 
tradițiilor, obiceiurilor și specificului poporului român. Elevii au cântat colinde, s-au bucurat de magia 
sărbătorilor atât la școală cât și în cadrul familiei și comunităților locale. Un real succes a avut această 
activitate în cadrul bisericii, unde elevii au fost primiți cu bucurie și căldură. Frumusețea colindelor și 
ambianța creată de intrepretarea „micilor artiști” nu au făcut altceva decât să sădească în inimile lor 
iubirea și dragostea față de aceste comori preluate  de la strămoșii noștri. 

O altă activitate extrașcolară desfășurată în această perioadă a fost cea intitulată „Și tu poți fi Moș 
Crăciun!”, activitate inspirată din ceea ce afirma Montegazza că „A-i învăța pe copii să facă binele 
înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă”. Astfel, am îndemnat elevii să renunțe la o parte din 
propriile cărți, jucării și haine pentru a le dona unor copii neviași, făcându-le astfel o mare bucurie. De 
asemenea, am cooptat și părinții, atât prin achiziționarea unor produse alimentare pentru acești copii cât și 
prin participarea directă la acțiunea de donare a produselor colectate. În cadrul acestei activități am pus 
accent pe empatie, generozitate și pe dezvoltarea simțului civic de îtr-ajutorare. Este imperios necesar a-i 
învăța încă de mici că trebuie să dăruim timp semenilor noștri, că trebuie să acordăm mai mult timp 
elanurilor inimii, că el – copilul actual și adultul în devenire - trebuie să fie capabil să dăruiască dar și să 
primească iubire. Trebuie să-i învățăm să ia atitudine atunci când vine vorba de nevoile celor din jur, mai 
ales a celor mai puțin avantajați și să-i învătăm că atunci când faci un bine cuiva, singura recompensă pe 
care ar trebui să o aștepți este doar privilegiul de a fi înfăptuit acel bine. 

Un succes deosebit a avut activitatea desfășurată cu ocazia zilei de 1 Martie - ziua mărțișorului. Pe tot 
parcursul lunii februarie elevii și părinții acestora s-au mobilizat pentru a face cât mai multe mărțișoare cu 
scopul de a organiza apoi un târg cu vânzare, finalitatea fiind una caritabilă. Banii obținuți astfel au fost 
donați unei persoane aflate în suferință. Prin intermediul acestei activități am încercat să sădesc în inimile 
elevilor mei bucuria de a dărui fără a cere nimic în schimb. Dacă în cadrul activității anterioare suportul 
financiar a fost asigurat de către părinți, acum ei au fost nevoiți să muncească efectiv pentru a-și finanța 

996



singuri proiectul. Implicarea lor și a părinților a fost impresionantă, elevii dând dovadă de responsabilitate 
în acțiunile pe care le-au întreprins. A fost și o veritabilă lecție financiară, ei fiind nevoiți să-și gestioneze 
propriile venituri. Sarcina lor nu a fost doar aceea de a confecționa mărțișoarele ci și de a promova târgul 
cât și de a vinde efectiv aceste mici creații ale lor, învățând astfel să își valorizeze atât propria muncă dar 
și pe cea a altora. 

Pe lângă toate aceste activități extrașcolare, am încercat să integrez orelor de curs mai multe activități 
non-formale deoarece elevii rețin mai mult din ceea ce fac practic decât din ceea ce le transmit la nivel 
verbal. Astfel, un succes deosebit îl au zilele de vineri când se desfășoară „ziua altfel”. Menționez că se 
respectă orele din programul zilnic doar că de fiecare dată le desfășurăm altfel. Am încercat să pun accent 
pe coeziunea grupului, pe cooperare și pe dezvoltarea abilităților de relaționare și socializare altfel decât 
prin intermediul tehnologiei. 

Un prim exemplu de acest fel este activitatea prin intermediul căreia se valorifică anumite povestiri 
reale din viața elevilor dar și fragmente din textele citite de ei. Am urmărit aici dezvoltarea competenței 
de a relata o situație respectând ordinea întâmplării evenimentelor, încurajarea expunerii propriilor idei în 
fața colegilor, a împărtășirii cu ceilalți, a inhibării timidității și a creșterii stimei de sine. Un alt exemplu 
de activitate este cea a „interviului”, în care doi-trei elevi relatează întâmplări reale iar ceilalți, împărțiți 
pe grupe formează „grupul de ziariști” care vor să extragă cât mai multe informații de la intervievați. Se 
scriu apoi articole de presă care sunt publicate în ziarul clasei.  

De asemenea, este foarte importantă și activitatea de dramatizare a unor lecturi, urmărindu-se astfel 
valorizarea conduitelor pozitive dar și a eventualelor talente actoricești ale elevilor. De  menționat este și 
activitatea prin care încerc să stimulez elevii în a se informa singuri și a ține adevărate prelegeri și 
prezentări în fața colegilor pe teme date sau alese de ei, urmate de reale conferințe de presă deoarece 
elevii cer mereu informații despre cele expuse. Atunci când informațiile pe care le dețin despre o anumită 
temă sunt limitate, apelez cu încredere la colegii mei, profesorii de specialitate și de fiecare dată elevii 
participă cu interes la activități.  

Una dintre activitățile extrașcolare desfășurate de mine este „momentul ceaiului și al cornului cu 
gem” din cadrul pauzei de masă. În desfășurarea acestei activități am fost stimulată de faptul că acest 
moment crează un anumit climat familial în cadrul căruia elevii nu mai simt că sunt la școală, pe un teren 
uneori auster, ci simt că sunt în confortul propriei case, dându-le astfel ocazia de a întări coeziunea 
grupului. Atunci când elevii sunt relaxați învățarea nu mai este o povară, ea vine de la sine, se produce 
firesc fără prea mult efort. 

În concluzie, pot afirma că este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor 
activități, dar dacă se pornește de la ideea că meseria de dascăl trebuie făcută cu  pasiune, rezultatul va fi 
unul deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul copilului și care îi modelează 
personalitatea și îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos. 
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Rolul activităților extrașcolare 

Profesor Cristea Elena Lavinia 
Școala Gimnazială Desa 

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 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. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata 
lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi 
prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi 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. 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 şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc 
la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi 
de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

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

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
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individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor învăţâmant preşcolar CRISTEA  FLORENTINA              
Gradinița cu P.P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” Giurgiu 

    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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 frumuseţileţării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și cultură. Ceea ce trebuie să ţinem cont 
 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în acelaşi timp să reusim să 
prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

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

Bibliografie: 

   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. Pag. 99 
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Școala altfel! - Activitate de leadership ”Eșecul duce la succes!” 

Prof. Maria Cristea 
Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara 

Activitatea are ca scop să ajute elevii să înțeleagă că nu poți obține succesul personal și profesional 
fără a avea eșecuri, deoarece eșecul este parte a vieții și nimeni nu este perfect, cu toții eșuăm. 

Elevii sunt supuși continuu unor norme sociale importante: sunt presați să aibă succes; le este teamă 
să nu eșueze și să fie luați în derâdere de către prieteni și colegi; dacă au eșecuri repetate fără a învăța din 
greșeli, pot ajunge la pierderea stimei de sine și la credința că ”Nu sunt suficient de buni”; părinții s-ar 
putea să nu dețină abilitățile necesare de a ajuta copilul atunci când eșuează. Din aceste motive este foarte 
important și necesar ca elevii să participe la activități extracurriculare, activități de leadership din care să 
învețe că toată lumea eșuează, că trebuie să crezi în tine indiferent de circumstanțe, iar atunci când eșuezi, 
să nu-ți fie teamă, să nu te rușinezi, ci să analizezi ceea ce s-a întâmplat și să înveți din eșec pentru a nu 
mai repeta aceeași greșeală. 

Pentru a privi eșecul în mod corect, pentru a înțelege rolul lui în evoluția noastră, am urmărit cu elevii 
clipul video ”Eșecuri celebre”, în care oameni de știință, președinți, sportivi, scriitori, muzicieni renumiți 
au eșuat de multe ori înainte de a atinge succesul. Acest videoclip i-a făcut pe elevi să-și pună întrebări și 
să analizeze cum poți privi în mod corect eșecul, cum poți să ai succes, trecând prin eșecuri? Iar răspunsul 
este: făcând din fiecare eșec o experiență educativă, recunoscând că eșecul nu este un blocaj în drum, ci 
coar un limitator de viteză pe drumul succesului.  

Am continuat cu câteva exemple proprii de eșecuri, ce am învățat din ele și cum le-am depășit, 
provocându-i pe elevi să împărtășească cu colegii câte un eșec din propria viață, eșec pe care au reușit să-l 
depășească, pentru că au învățat ce nu au făcut bine în acel moment, astfel încât să nu repete greșeala. 

Eșecurile, sunt mijloace de a învăța și reprezintă combustibilul pentru a continua și a ajunge la succes. 
Uneori, pentru a reuși după un eșec aparent, trebuie să ne schimbăm perspectiva de a privi lucrurile 
deoarece așa cum spunea Thomas Edison ”Mulți dintre cei care eșuează, o fac pentru că nu și-au dat 
seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța.” De aceea, trebuie să reacționăm corect în 
fața eșecurilor, să credem în propria persoană, să ne vedem în mod corect, să facem o experiență 
educativă din fiecare eșec, iar data viitoare, la următoarea încercare, să ajungem mai departe. 

Toată lumea eșuează, dar nu toată lumea are succes! Cele două, succesul și eșecul, sunt conectate. Nu 
există succes fără eșecuri, iar pentru a avea succes trebuie să înveți din eșecuri, deoarece așa cum spunea 
A.Einstein ”Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți păstra echilibrul, trebuie să continui să mergi 
înainte.”  

Am urmărit împreună cu elevii, videoclipul ”Învins sau învingător” cu Nick Vujicic, un videoclip 
impresionant, prin mesajul pe care-l transmite: un om fără mâini și fără picioare, care a reușit în viață, 
care are succes, este cunoscut în peste 30 de țări din întreaga lume, a motivat peste 1 miliard de tineri, a 
reușit să facă lucruri care păreau imposibile, și aceasta doar prin încredere și perseverență.  

La finalul activității, cu clasa împărțită în perechi am făcut un exercițiu de încredere: fiecare elev i-a 
împărtășit colegului 3 lucruri pe care consideră că acesta le face bine. Au fost întrebați apoi cum se simt 
când altcineva le spune despre punctele lor forte?  Răspunsul: se simt mai bine, mai încrezători în ei și în 
abilitățile lor. Dacă se axează pe punctele forte, fiecare persoană uită de eșecuri și crezând în propriile 
abilități, poate să transforme greșelile în oportunități de învățare.  

În concluzie: în această activitate am stabilit o nouă perspectivă asupra eșecului și succesului: 

- Redefinirea eșecului, ca fiind o treaptă spre succes 
- Cum învățăm din eșecuri 
- Descoperirea oportunităților din eșecuri 
- Perseverența în atingerea scopului/ succesului. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE -  
CONTRIBUŢIE LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Profesor Cristea Maria 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, Teleorman 

În învățământul românesc predominantă este educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, dar oricât de importantă ar fi ea nu acoperă toată plaja influenţelor formative exercitate 
asupra dezvoltării copilului. Așa rămâne timpul liber al copilului, în care el cunoaște alte aspecte ale vieții 
decât cele din procesul de învăţare şcolară, care de multe ori familia nu-l valorifică în interesul copiilor. 

Rolul şi locul educaţiei extracurrriculare (realizată dincolo de procesul de învăţământ) este bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Lucrând în învățământul special, am constatat că 
activitățile extracurriculare sau extrașcolare au o eficiență mai mare în dezvoltarea personalității copiilor 
cu deficiență mintală și din motivul că o parte dintre aceștia nu au sprijinul familiei (provin din centre de 
plasament, familii dezorganizate, familii monoparentale, etc). Prin activităţile extracurriculare urmărim să 
identificăm şi să cultivăm corespondenţa optimă între aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii (la copiii cu CES fiind 
eficiente domeniul artistic, plastic, sportiv), cu accent pe necesitatea copilului de se juca, de a fi mereu în 
mişcare.  

Când planificăm o activitate extrașcolară dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze şi momentele recreative, de relaxare sunt prezentate în mod echilibrat atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii cu deficiență mintală învaţă lucruri utile, să se 
supună de bună voie regulilor, să-și asume responsabilităţi, practic se autodisciplinează. Prin acest tip de 
activităţi, cadrul didactic are posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i orienteze, 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. 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. 

Exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare 
Nr. 
Crt. 

Denumirea activității Descrierea activității Locul  
desfășurării 

Data 

1. ACTIVITATE DE 
PROTECȚIA
PERSOANEI

* Reguli de comportament acasă şi la şcoală.
Regulamentul şcolar

* Se discută regulile prezentate de către
învăţător. 
Semnătura de luare la cunoştinţă 

Sala de clasă septembrie 

2. 5 OCTOMBRIE –
ZIUA EDUCAȚIEI

*Copacul educației
*Afișe pe tema educației
*Diplome pentru
educatoare/învățătoare/profesori 

Sala de clasă octombrie 

3. SALUT, DECI
RESPECT!
21 noiembrie - Ziua
mondială a salutului

*Istoria salutului
*Realizare postere “Salutul peste tot în
lume” 
*Jocuri de rol

Sala de clasă noiembrie 

4. 1  DECEMBRIE –
ZIUANAŢIONALĂ  A
ROMÂNIEI

Spectacol omagial dedicat Centenarului 
*Poezii şi cântece patriotice;
*Realizarea unei expoziţii de desene

Sala de clasă decembrie 

1003



,,SARBATORIM 
CENTENARUL,, 

pornind  de la  însemnătatea  zilei de  1 
Decembrie. 

5. CREŞTINI,
CRĂCIUNUL A 
SOSIT

Serbare de Crăciun 
*Împodobirea brăduţului şi a sălii de clasă;
*Intonarea de colinde;
*Poezii şi scenete tematice;
*Sosirea lui Moş Crăciun .

Sala de clasă decembrie 

MIHAI EMINESCU – 
LUCEAFĂRUL 
POEZIEI 
ROMÂNEȘTI 

Spectacol omagial 
*Vizionarea unei prezentări  ppt;
*Moment poetic în memoria luceafărului
poeziei româneşti; 
*Interpretarea unor scenete în legătură cu
naşterea şi copilăria marelui poet. 

Sala de clasă ianuarie 6. 

7. 

24 ianuarie – UNIREA 
PRINCIPATELOR 
ROMÂNE 

*Poezii despre unire
*Desene
*Prezentare Power Point

Sala de clasă Ianuarie 

8 ZIUA 
ALIMENTAȚIEI 
SĂNĂTOASE 

*Discuții pe tema alimentației sănătoase cu
un medic 
*Realizarea piramidei alimentelor
*Salata de fructe

Sala de clasă Februarie 

9 „LA MULTI ANI 
MAICUTA MEA !,,  

*Program dedicat femeilor – recitari de
poezii 
*Serbarea de Ziua mamei.
*Împărţirea felicitarilor pentru mame

Sala de clasă Martie 

10 HRISTOS A INVIAT ! *Impartasirea copiilor la biserca din 
localitate 
*Expozitie de desene si icoane pe sticla
* Atelier pictura,,Cel mai frumos ou de
Paste,, 

Biserica 
Sala de clasă 

Aprilie 

11 1 Iunie, zi de vis!...” * Carnaval
* Concurs de dans

Sala de sport Mai 

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. 
Acestea au fost un bun prilej de destindere, 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. 

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 

Bibliografie:  
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Cercetaşii României - prietenii nostri 

Cristea Mariana 

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. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

 educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile
vieţii de zi cu zi  

 educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor
organizaţii cu caracter educativ. 

Educaţia nonformală este definită drept “orice activitate educaţională, intenţionată şi sistematică, 
desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi 
situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care 
se confruntă aceasta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor 
etc.) (J. Kleis, 1973)  

O caracteristică importantă se referă la faptul că educaţia nonformală se desfăşoară într-un cadru 
organizat, în afara sistemului şcolar, cuprinzând activităţi extra clasă / extradidactice (cercuri pe 
discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, 
competiţii etc.) şi activităţi de educaţie şi instruire extraşcolare, activităţi de animaţie.  

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu Cercetaşii României au fost printre cele mai 
placute si îndrăgite de către elevii noştri. Cercetăşia este cea mai mare organizaţie mondială educativă de 
tineret, care, de peste 100 de ani, contribuie la crearea unei lumi mai bune prin implicarea personală a 
sutelor de milioane de oameni care au respectat Promisiunea Cercetaşului. Bazându-se pe o Lege şi o 
Promisiune, Cercetăşia construieşte caracterul folosind un sistem de progres specific fiecărei ramuri de 
vârstă (7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 19-21 ani) care îmbină 5 arii de dezvoltare şi anume latura 
emoţională, cea spirituală, cea raţională, cea fizică şi cea socială.  

Orice componentă a unei activităţi de educaţie nonformală, în special jocurile, prezintă multiple 
valenţe formative. De regulă una dintre ele este mai proeminentă, ceea ce duce la clasificare jocurilor ca 
“jocuri de încredere”, “jocuri de colaborare”, “jocuri de mişcare” etc., dar aceasta clasificare nu trebuie să 
fie văzută de o manieră rigidă. Animatorul trebuie să fie conştient că jocurile, chiar dacă sunt folosite în 
vederea atingerii unui anumit obiectiv, continuă să prezinte oportunităţi de dezvoltare diverse pentru 
jucători, fie că vor fi abordate sau nu în cadrul procesării ulterioare.

Pentru exemplificare, iată listate câteva astfel de jocuri de dezvoltare desfăşurate în şcoala noastră  în 
cadrul parteneriatului cu “Cercetaşii României”: 

Jocul de prezentare  
Sunt nişte jocuri foarte simple care permit un prim contact şi o apropiere. Când participanţii nu se 

cunosc, acesta este primul pas pentru crearea unui grup ce lucrează dinamic şi destins. De obicei, 
evaluarea nu este necesară. Ea poate fi făcută doar pentru a putea observa la sfârşit diferenţa între această 
formă de contactare cu un grup şi rigiditatea altor moduri de iniţiere a activităţilor ori de a ne prezenta. 
Printre obiectivele pe care le poate avea un joc de prezentare: cunoaşterea participanţilor la joc: a numelor 
şi a anumitor caracteristici minime ale fiecăruia, stabilirea unui prim contact. Constă în autoprezentarea 
participanţilor. Pe lângă nume trebuie să mai ofere şi alte date. Acest lucru se va face prin intermediul 
unei mingi care se va lansa intre participanţi. Trebuie să se desfăşoare foarte rapid. Mingea este fierbinte. 
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Participanţii formează un cerc. Animatorul explică cum că persoana care primeşte mingea trebuie să 
spună: numele cu care i-ar plăcea să fie numit, locul naşterii, ocupaţia preferată, o dorinţă. 

Acest lucru trebuie făcut repede pentru a nu se frige. După ce se termină prezentarea mingea se 
lansează mai departe.  

Jocul de încredere  
Sunt în mare parte exerciţii fizice pentru a pune în funcţie şi a întări încrederea atât în sine, cât şi în 

grup. De a găsi încredere în interiorul grupului e important, atât pentru a susţine manifestările de 
solidaritate şi de propria unitate a grupului, cât şi pentru a se pregăti pentru un lucru în comun, de 
exemplu pentru o acţiune ce poate presupune risc, efort creativ, etc.  

Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini, încercând să obţină echilibrul, lăsându-se să cadă 
unii în exterior, alţii în interior. Participanţii trebuie să se lase să cadă foarte lent pentru ca să se obţină 
echilibrul în cadrul grupului. Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini. Se face numărătoarea 
de la 1-2. Persoanele care au numărul 1 se vor înclina înainte, cele cu numărul 2 înapoi. Exerciţiul dat 
trebuie efectuat foarte lent. După ce se obţine echilibrul cei cu numărul 1 se vor înclina înapoi, iar cei cu 
numărul 2, înainte. Jocul se finalizează printr-o scurtă discuţie de evaluare: Ce dificultăţi au întâmpinat ? 
Ce probleme există în viaţa reală ce blochează încrederea în cineva?  

Jocul de comunicare  
Fiecare participant va trebui să scrie pe un bileţel continuarea la două afirmaţii: “dacă aş fi....... aş 

face.....”, “într-un grup îmi place.....”. Biletele se adună împăturite şi se reîmpart participanţilor spre a fi 
citite cu voce tare, trebuind să ghicească cine a scris bileţelul şi să facă o scurtă caracterizare a persoanei 
respective în funcţie de răspunsurile date.  

Legătura creată între cercetaşi şi copiii şcolii a fost una extrem de sinceră şi solidă, o noua reîntâlnire 
fiind aşteptată de către copii cu nerăbdare. După plecarea “cercetaşilor”, copiii continuau să se joace în 
“stil cercetăşesc”, ori de cate ori se iveau oportunităţi. 

Ca urmare a acestui fapt mi s-a întărit şi mai mult ideea, că activitatea nonformală are un rol foarte 
important în perfecţionarea activităţii şcolare de zi cu zi, aceasta fiind percepută de către copii cu mai 
multă încredere şi aşteptând noi provocări în diferite domenii. 

Bibliografie: 

 Manual 100 de idei de Educaţie Non-Formală
 Ionesc, 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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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

Prof. înv. preşc. Cristea Simona 
Grădiniţa “Voinicel”, Chitila 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădiniţe, şcoli), ci şi prin activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă:  

 educaţia formală (școlară),
 nonformală (extrașcolară),
 informală (cunoştinţele pe care individual le preiazi de zi: înfamilie, cu prietenii, pe stradă, în

mass-media). 

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un 
cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ, fiind activităţi extraşcolare sau 
activităţi opţionale. Acestea au un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Sunt acţiuni 
educative flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
descoperirea şi dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Aceste activităţi vin în completarea procesului de învăţământ şi au menirea de a 
valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. 

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). 

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. Au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele 
primare. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. 

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, declanşând anumite 
sentimente. 

Aceste activităţi contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea 
intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. 
Totodată permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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. 

Putem spune că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, 
educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Valorificarea activităţilor 
extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru 
dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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În acest sens am desfăşurat diverse activităţi extracurriculare cum ar fi serbări de Crăciun, concursuri 
sportive între preşcolari, concursuri artistice, activităţi artistico-plastice -pictură pe tricouri, excursii 
şcolare, participarea la piese de teatru pentru copii, spectacole pentru copii, activităţi eco etc. 

Bibliografie: 

Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002; 
Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001; 
Lespezeanu,   M.,   Tradiţional şi   modern   în învăţământul preşcolar,   Editura   S.C.   Omfal, 

Bucureşti, 2007; 
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000. 

1008



RECICLEAZĂ! GESTUL TĂU CONTEAZĂ! 

Prof. Cristescu Olimpia 
Liceul Tehnologic “Constantin Bursan”Hunedoara 

Reciclarea nu este ȋnsă un concept nou, existând ȋncă de la ȋnceputurile omenirii, atunci când resursele 
erau greu de găsit. Ne dorim să continuăm să fim, cu toţii, mai responsabili, şi să contribuim la protejarea 
naturii şi a resurselor sale. Important este să ai dorinţa de a folosi acele materiale care şi-au pierdut rolul 
pentru care au fost inventate şi produse. Orice obiect  poate fi reciclat, iar cu puţină creativitate şi puține 
alte materiale, imaginea lui poate fi ȋmbunătăţită. 

Reciclarea este una din cele mai simple (sau nu!) metode de a proteja planeta de poluare. Principiul e 
simplu: refoloseşti hârtia până te plictiseşti şi nu mai tai alţi copaci, ai grijă ce faci cu materialele din 
plastic, obiectele care nu ȋţi mai trebuie, le donezi sau le găseşti o nouă ȋntrebuinţare. Cel mai indicat este 
să folosim materiale pe care pământul nu le poate absorbi natural şi reintegra. Cum asta? Cam cum arată 
şi schema de la circuitul apei ȋn natură. Nimic nu se pierde, totul se refoloseşte. Cam aşa ar arăta teoria. 

În practică ȋnsă... Ti se ȋntâmplă să arunci o mulţime de lucruri atunci când se uzează pentru că le mai 
poţi utiliza deloc. Am ajuns in situaţia ȋn care, e uneori mai ieftin să cumperi ceva nou decât să repari 
ceea ce s-a stricat.  

Sticla, spre deosebire de alte materiale, poate fi reciclată în mod repetat fără a-şi pierde calitatea sau 
rezistenţa, astfel că producătorii folosesc sticlă spartă, reciclată (cioburi), pentru a reduce costurile de 
producţie pentru obiecte din sticlă cu diverse funcţii. Din toată sticla reciclată, 90% merge către industria 
recipientelor pentru a face sticle şi borcane. De asemenea, sticla reciclată se topeşte la o temperatură mai 
mică decât sticla  pură,  economisind energie şi împidicând uzura cuptoarelor. Reciclarea și refolosirea 
sticlei poate fi făcută și în scopuri decorative. 

Hârtia este cel mai comun şi frecvent deşeu şi se eliberează din toate domeniile de activitate. Ne trece 
prin mână în fiecare zi, dar de multe ori nici nu ne dăm seama cât de iresponsabil o folosim, din 
neinformare, inconştienţă, din păcate, chiar şi din nepăsare. Hârtia de calitate (folosită la caiete, pentru 
dactilografiere sau pentru copiatoare şi imprimante), hârtia de ziar şi cartonul sunt cele mai utilizate tipuri 
de hârtie şi tot ele sunt şi cele care pot fi reciclate. Ştim deja că reciclarea hârtiei înseamnă transformarea 
deşeurilor de hârtie în noi produse de hârtie, reciclarea hârtiei ajutând la păstrarea ecosistemelor şi 
economisirea unor resurse naturale epuizabile. 

Reciclarea hârtiei presupune utilizarea de până la 65% mai puţină energie decât producţia de hârtie 
virgină şi cu 80% mai puţină apă, rezolvă problema depozitării deşeurilor, atât din punct de vedere al 
costurilor, cât şi al transportului. Fiind biodegradabilă, în timp ce putrezeşte în gropile de gunoi, se 
produce metan, un gaz cu efect de seră foarte puternic. Reciclarea hârtiei ajută la reducerea emisiilor de 
CO2 şi metan şi ajută la diminuarea încălzirii globale. 

Plasticul joacă un rol important în orice aspect al vieţii noastre. Materialele plastice sunt folosite 
pentru a crea produse pe care le folosim în fiecare zi, ca jucăriile, mobila, ambalaje pentru băuturi, haine 
etc. De altfel, consumul a crescut exponenţial faţă de acum 50 de ani, dat fiind că este considerat un 
material destul de ieftin şi care se modelează uşor. Cea mai mare cantitate de materiale plastice se găseşte 
în containere şi ambalaje (sticle pentru răcoritoare, sticle de şampon, capace etc.), dar şi în bunuri 
durabile (mobilă, electrocasnice etc.) şi non-durabile (scutece, pungi de gunoi, căni şi ustensile casnice şi 
medicale etc.). 

Producerea aluminiului din minereu necesită cantități mari de energie. Procesul de extragere 
a aluminiului din alumină, care este minereul brut, este destul de complex. Reciclarea aluminiului 
foloseste doar 5% din energia nesesară pentru producerea de metal nou, din minereu, și 5% din emisiile 
de dioxid de carbon. Reciclarea unei conserve de aluminiu economisește suficientă energie pentru a ține 
pornit un televizor timp de trei ore. 

Reciclarea unui kilogram de aluminiu economisește până la 6 kg de bauxită, 4 kg de produse chimice 
și 14 kWh de energie electrică. 

În afară de aluminiu, mai sunt și alte metale neferoase care pot fi reciclate: cupru, nichel, zinc (sau 
alama, în aliaj cu cuprul), plumb, aur, argint. Deoarece aceste metale sunt destul de scumpe, doar o 
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cantitate mică este în circulație. Din păcate, recuperarea acestor metale este uneori ignorată, mai ales 
atunci când sunt utilizate în gospodării. 

Prin gesturi simple, care pornesc de la recunoaşterea materielelor reciclabile, putem contribui la 
protejarea naturii şi a resurselor sale. Prin aceste proiecte nu putem stopa şi nici influenţa marii poluanţi 
industriali, însă pe termen lung putem realiza poate mai mult: o schimbare de atitudine a oamenilor, în 
general, şi a copiilor în special asupra modului cum poate fi ocrotită natura.  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
 IN GRADINITA DE COPII 

Prof. inv. presc. 
CRISTIAN MIRELA 

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. 

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). 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate si bogate in continut, cultivarea interesului pentru activităţile 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.   

Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului didactic, 
organizarea rationala si placuta a timpului liber. O cerinta foarte importanta vizand optiunea pentru astfel 
de activitate este selectionarea din timp a suportului teoretic in functie de interesele si dorintele copiilor si 
ordonarea lor intr-un repertoriu cu o tema centrala. 

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. 

Activitatile extrascolare ale copiilor au caracter interdisciplinar, care ajuta la formarea caracterului 
celor mici, inca de la varste fragede. 

Activităţile extraşcolare 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 in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate 
pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate 
asupra copilului.  

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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 săşi dezvolte spiritul de competiţie. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este 
preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. Potrivit psihologilor, în 
alegerea programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz 
contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile respective.  

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Excursia școlară – activitate extrașcolară inedită în Școala Altfel 

Prof. Cristina Avram 
Colegiul Național Iași 

 Excursia școlară este un eveniment mult așteptat de elevi și un prilej deosebit pentru profesori de a-și 
cunoaște elevii mai bine și a le descoperi  alte abilități în afara spațiului formal al clasei. Excursia școlară 
dă posibilitatea și părinților să se implice în viața școlii prin organizare și chiar participare la această 
activitate alături de copiii lor.  

 În calitate de profesor diriginte, am găsit spațiul și timpul necesar pentru desfășurarea acestei 
activități în cadrul săptămânii Școala Altfel. Astfel, am putut organiza împreună cu părinții clasei o 
excursie în timpul săptămânii, evitând astfel aglomerația din weekend și profitând  de ofertele generoase 
ale pensiunii unde ne-am cazat.  

 Dat fiind timpul pe care l-am avut la dispoziție și  vremea frumoasă de primăvară, am putut vizita 
multe obiective turistice și am realizat  activități educative specifice vârstei și interesului elevilor. Ne-am 
propus să cunoaștem frumusețile ținutului Bucovinei și astfel traseul nostru s-a extins pe mai multe zile 
cuprinzând următoarele atracții turistice: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Mănăstirea Humor 
– Mănăstirea Voroneț -Mănăstirea Moldovița – Muzeul Oului Încondeiat de la Vama. Vizitarea acestor
locuri a permis familiarizarea elevilor cu obiceiurile și tradițiile regiunii, învățarea unor lecții de istorie 
ale poporului român prin studierea frescelor murale ale mănăstirilor, care prin frumusețea lor stau 
mărturie trecutului tumultos al acestui popor dar și al unei spiritualități aparte ce definește acest ținut ca o 
regiune unică în Europa.  

La Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului elevii au făcut o călătorie virtuală în lumea 
tradițiilor și obiceiurilor populare din satele bucovinene începând cu costume populare, îndeletniciri ale 
localnicilor precum și tradiții și obiceiuri practicate cu ocazia unor sărbători religioase ( tradiții de 
Crăciun, Anul Nou și Bobotează, sărbătoarea Paștelui, practicile de Sfântul Andrei, Sfânta Parascheva și 
Sfântul Dumitru). În cadrul aceluiași muzeu există și un mic muzeu de artă cu capodopere provenite din 
donații ale pictorilor locali. Elevii au putut admira peisaje tipice ale regiunii și și-au format o imagine a 
frumuseții locului transpuse și metamorfozate prin culoare, sensibilitate și măiestrie. Ultimul obiectiv 
turistic vizitat a fost Muzeul Oului Încondeiat de la Vama, ce deține o colecție impresionantă de ouă 
încondeiate de artiști locali dar și de maicile de la  mănăstirile din zonă. Elevii au învățat despre 
simbolurile pictate ce reprezintă Soarele, Luna, viața, moartea, fericirea și credința, toate dezvăluind 
spiritualitatea locului. 

 După atâta vizitat, elevii s-au putut recrea la pensiune organizând singuri jocuri sportive ( fotbal, 
badminton) sau jocuri de mese (ping-pong, jocuri de cărți, table, ”Nu te supăra frate!”). În fiecară seară 
am organizat o mică petrecere tematică ( bal mascat, sau dansez pe melodia preferată, zilele de naștere ale 
unor colegi de clasă) precum și un foc de tabără. Aceste activități au avut ca scop recreerea, dezvoltarea 
abilităților de socializare, de integrare și de coeziune a colectivului clasei. Astfel,  s-au legat multe 
prietenii, s-au spus povești despre întâmplari de la școală sau din viața personală, stârnind amuzament și 
bună dispoziție. Pentru mine ca profesor diriginte, a fost o ocazie sa-mi cunosc elevii într-un spațiu 
atractiv, non-formal unde barierele afective au fost date la o parte. De aici am putut învăța, ce fel de 
personalitate este fiecare elev, preferințele acestuia, modalitatea de exprimare într-un grup precum și 
capacitatea fiecăruia de integrare socială. Am avut timp să stau de vorbă cu fiecare, să le cunosc și 
nemulțumirile de la școală precum și sugestiile lor interesante de a veni la o școală prietenoasă unde să 
învețe de plăcere.  
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Consider, că excursia școlară constituie un prilej de creare a unei relații profesor -elev mai bune, de 
implicare mai activă a familiilor în viața școlii, de învățare a unor lecții de istorie, geografie și 
spiritualitate la fața locului  precum și de dezvoltare a abilităților interpersonale ale elevilor.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Cristina Chirila 

Școala presupune mai mult decât educație formală. În majoritatea școlilor din țara noastră, pe lângă 
programul Școala Altfel, și chiar înainte de a se implementa acesta, cadrele didactice au susținut diverse 
activități departe de mediul școlar, ori dacă s-au desfășurat în cadrul instituției, au fost cu caracter 
nonformal. Este lesne de înțeles că aceste activități au fost organizate, și sunt în continuare susținute cu 
scopuri bine definite, având niște obiective ce privesc direct elevii, dezvoltarea lor personală și educativă, 
chiar dacă poate la prima vedere sunt simple, presupun doar cântec, joc și voie bună.  

Unele vizează dezvoltarea unor aptitudini speciale, altele îi antrenează în acțiuni cât mai variate şi 
 bogate în conţinut, prin care se urmărește 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. Ele permit elevilor 
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual.  

O astfel de activitate implică o pregătire suplimentară din partea cadrului didactic organizator, 
eventual materiale ori unelte cu care trebuie să-ți desfășoare activitatea, o planificare atentă și bine 
structurată și mereu un plan B de rezervă. O excursie în natură este benefică pentru toți 
participanții,contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul pentru 
frumusețile ei și protejarea acesteia,dar dacă plouă, aceasta se va amâna și astfel cadrul didactic trebuie să 
aibă pregătit și un alt proiect, prin care să-i aducă pe elevi mai aporape de mediul înconjurător.Ori 
serbările școlare, sau celebrarea unor sărbători marchează evenimente importante din viața școlarilor. 
Aceste activități constă în dezvoltarea artistică, a creativității copiilor, într-o atmosferă de sărbătoare 
instalată cu acest prilej. Astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de 
an şcolar, chiar și cele împrumutate Valentine sau Halloween, le putem oferi elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral, în scris, muzică, dans sau reprezentație scenică. Este mai mult decât evident că toate 
acestea necesită o planificare riguroasă, luându-se în considerare diverși factori atât externi care i-ar putea 
afecta pe elevi cât și efectele asupra personalității și comportamentului lor.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, sunt organizate pe diferite teme, la  
nivel de şcoală de exemplu concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, între 
clase paralele. Se pot încheia diverse parteneriate  și participa și la  concursuri  județene  de creatii 
plastice, ori creații literare unde de obicei se acordă și premii .De asemenea un impact foarte mare in 
rândul elevilor îl au și competițiile sportive la care elevii participă cu mare interes.   

Tot în excursii (ceea ce presupune deplasare, deci transport), se pot face  vizitele la muzee, 
monumente și locuri istorice, case memoriale care oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și 
fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
național,ceea ce va ușura procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.   

Bibliografie: 

Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002 
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE       
ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE 

Prof. GÎRD CRISTINA-  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA, DOLJ 

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

Școala trebuie implicată în activităţi educative şcolare şi extraşcolare menite să  crească interesul 
copiilor faţă de actul educativ, să îi motiveze să frecventeze şcoala, să-şi îmbunătăţească rezultatele 
şcolare şi să-şi formeze deprinderi de viaţă sănătoasă, din sfera educaţiei pentru sănătate, educaţiei pentru 
dezvoltare personală, prin activităţi psihosociale, educaţiei religioase, educaţiei pentru prevenirea 
delincvenţei şi a actelor de violenţă. 

Dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului 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”(Bruner), orice copil poate să plece din școală cu un bagaj temeinic de
cunoștințe. 

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 obiecte, fenomene din natură, evenimente istorice, literare etc. 

O multitudine de factori amenință viața școlară, ducând de cele mai multe ori la abandon: părinţi 
plecaţi în străinătate, familii cu venituri minime pe economie sau fără venituri, copii implicaţi în activităţi 
lucrative / în gospodărie, copii care provin din familii dezorganizate sau monoparentale, ipostaze în care 
copiii au probleme comportamentale, deficienţe în comunicare, neştiind să gestioneze situaţiile dificile.  

Toate acestea dovedesc provocările şi dificultăţile cu care se confruntă cadrele didactice și toți cei 
implicaţi în viaţa şcolii, mai ales că  la nivel local și nu numai, fondurile sunt insuficiente pentru 
furnizarea de servicii şi activităţi pentru toţi copiii aflaţi în situaţie de risc social. 

  Plecând de la realitățile prezentate mai sus, consider că un profesor de limba romănă, și nu numai,  
trebuie sa își formeze o strategie prin care elementele de bază ale educaţiei propuse să vizeze 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale copiilor şi a competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul 
comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:  

►Procesul de învăţare prin joc;
►Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
►Organizarea adecvată a ambientului educativ;
►Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare

1015



    Programul de activităţi este necesar să fie astfel conceput încât, pe de o parte să îi poată motiva şi 
inspira pe cei cu interes scăzut faţă de şcoală, în a o considera un loc atractiv, deschis, unde îşi pot face 
prieteni, pot fi puşi în situaţii de succes şi pot evolua, reducându-se astfel absenteismul şi abandonul 
şcolar, iar pe de altă parte să asigure un mediu propice de dezvolare și progres pentru elevii cu rezultate 
bune și interes crescut pentru învățătură. 

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: 
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof. înv. preșc. Mirea Cristina-Georgiana
Școala Gimnazială nr. 2- Grădinița nr. 6, Buftea-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”) 

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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare in procesul educațional 

Prof. inv. primar Crișan Maria 
Lic. Tehn. Gurghiu / Șc. Primară Cașva 

Școala este locul și forma specifică de socializare a copiilor, prin activitățile desfășurate, copiii 
acumulează informații. În școală activitatea copilului se schimbă, venind dintr-un mediu în care totul este 
bazat pe acțiune, acum activitatea devine una concretă având ca bază scrisul, cititul, calculul. Cunoștințele 
acumulate în cadrul acestor activități vor constitui baza vieții reale a copilului. 

În școală este necesară formarea unor abilități, care vor da posibilitate copiilor de a fi stăpâni pe vița 
lor. Este nevoie ce cunoștințe dar și de capacitatea de a le asimila. 

Activitatea extrașcolară facilitează formarea unor abilități, dezvoltând la elev competențele necesare 
fiecărei activități educaționale: curiozitatea, respectarea realității, capacitatea de a suporta nesiguranța, 
gândirea critică, ambiția, creativitatea și capacitatea de inițiere, gândirea deschisă, sensibilitatea față de 
activitățile extrașcolare, colaborarea cu ceilalți. 

Pentru a înțelege viața reală, copilul trebuie să observe mediul înconjurător, să rețină cele observate 
până în momentul în care va ști să reacționeze la diferite situații.  

Observarea, reținerea, formarea deprinderilor, limbajul și simbolizarea sunt acele abilități de gândire 
care dirijează abilitatea de decizie, de învățare și de rezolvare a problemelor. 

Gândirea copilului se formează într-un mediu social, care o conturează, iar succesul ei depinde de 
acumularea de cunoștințe, strategiile de reactivare a cunoștințelor și de rezolvare a problemelor, 
metagândirea și decizia. 

Creierul uman având capacitatea de a prelucra informațiile centrale care dirijează diferite funcții cum 
sunt: amintirea, învățarea etc. pe care le poate folosi apoi în formele de inteligență, lingvistic, logico-
matemetic, spațio-vizual, muzical, mișcare corporală, interpersonalitate. 

Activitățile extrașcolare au locul și rolul bine stabilit în formarea personalități tinerilor, fiind 
complementară activității de învățare, valoarea ei deosebită constă în faptul că devine o sumă inepuizabilă 
de impresii puternice și apelează permanent la afectivitatea copilului.  

Activitățile din afara orelor de curs urmăresc crearea unei bune dispoziții, pentru ca elevii  să participe 
cu plăcere, dezvoltarea personalității copilului a încrederii, reușita școlară, dezvoltare capacității de 
comunicare. Aceste activități urmăresc lărgirea și adâncirea informației, cultivarea interesului pentru 
diferite ramuri ale științei, atragerea individului înspre viața socială, folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut și util.  

Activitățile extrașcolare au un conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv 
ori sunt simple activități de joc sau de participare la viașa și activitatea comunității. 

Activitățile de masă desfășurate cu mai multe clase de copii oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacțiile atmosferei de grup, iar unora le oferă posibilitatea unei afirmări și de recunoaștere a 
aptitudinilor. 

Scopul și rolul activităților extrașcolare este de a dezvolta 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, fructificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activitățile extrașcolare desfășurându-se într-un cadru informal, permit elevilor cu dificultăți de 
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. Scopul 
principal fiind acela de a-i ajuta pe elevi să poată folosii informațiile lor. Aceste informații fiind 
instrumentele care dezvoltă capacitatea de acumulare de cunoștințe intelectuale, comunicative, 
individuale ale elevilor.  

Important fiind crearea și asigurarea condițiilor de determinare, formare și dezvoltare a copiilor, astfel 
ca ei să fie capabili să-și prezinte și să-și susțină opiniile proprii, să fie receptivi față de mediul apropiat 
sau mai îndepărtat. 
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Rolul formativ al activităților extracurriculare 

Autor: Prof. Crișan Răzvan-Mădălin 
Școala Gimnazială Chisindia 

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

Autor: Michael Korda 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, acest 
proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația.  

Educația pune accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea 
integrării sale în societate. Ea poate fi de mai multe tipuri : educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea 
influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația nonformală ce 
completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație.  

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de cultură 
generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea contribuie la 
dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  

Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm 
formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate.  

Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație.  

Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei 
opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un tablou de 
pictură sau un monument arhitectonic.  

Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea aptitudinilor 
artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, teatru, cinematografie.  

Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin activitățile 
extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități cultural-artistice, 
serbările școlare, excursii în natură.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și anume 
libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală a 
elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea orizontului, 
familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii.  

Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor pentru o 
disciplină sau pentru artă, în general. Educatorul va supune observației întreaga comportare a elevului și 
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stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și procedee în 
raport cu aceste particularități.  

Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, diverse 
mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în descoperirea 
aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  

Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei , lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor , atrag tot mai mulți elevi.  

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, filme, 
ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și complexe, 
intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul. Activitățile extracurriculare 
vin în completarea procesului de învătământ.  

Se știe că omul, cât trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe 
ale educației permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul 
învață să fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin 
folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, 
concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai importante 
pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de 
trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și 
acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de autorealizare și 
de prestigiu.  

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

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de 
succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  
Tinerii au nevoie de fi ghidați, încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se arate 
progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  

Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația. 
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, activități 
lipsite de evaluări riguroase. 

Bibliografie: 

Constantin Cucoș – „Educația estetică”, Polirom, 2014  
Gabriela Cristea – „Pedagogie generală”, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 
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Proiect educațional 
,,TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE” 

CRIVĂȚ  RODICA 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, care 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.  

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 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. 

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

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.  

Pe parcursul lunii  noiembrie a anului trecut, în cadrul liceului nostru s-a desfașurat proiectul cultural 
educativ ,,Tot ce-i românesc nu piere”, proiect în care au fost implicați atât elevi din învațământul primar 
și gimnazial cât și elevi de liceu. Am dorit astfel,   să sărbătorim  Centenarul Marii Uniri, moment istoric 
de o însemnătate deosebită, eveniment ce a constituit împlinirea marelui vis al românilor de pretutindeni, 
acela de a se uni într-o singură  țară. Prin intermediul activităților derulate în cadrul proiectului, copiii au 
conștientizat  rolul  reprezentat de Marea  Unire în dezvoltarea României   moderne, au descoperit 
evenimente și decizii politice din trecut, personalități politice, dar și oameni simpli care au contribuit la 
înfăptuirea istoriei naționale de astăzi și au înțeles, de asemenea, că avem  o datorie morală ce le revine și 
lor, aceea de a transmite mai departe moștenirea primită de-a lungul secolelor, cel puțin așa cum au 
primit-o și ei.  

Proiectul ,,Tot ce-i românesc nu piere” a fost inițiat de Liceul Teoretic Traian Lalescu, și desfășurat în 
colaborare cu Primăria Brănești, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, CCD Ilfov, Asociația Culturală 
Brănești și toate instituțiile de învățământ din localitate ( grădinițe, școli , licee).  

În cadrul proiectului au fost organizate și desfășurate patru activități deosebite, în care au fost 
implicați elevi de toate vârstele, ba chiar și dragălașii preșcolari.  

Simpozionul ,, Eroii de lângă noi” a adus în fața copiilor pe domnul Dumitru Florea, veteran de război 
din localitatea noastră, care într-un interviu emoționant, realizat de elevi de liceu, a povestit acestora 
întâmplări dramatice din timpul celui de-al doilea război mondial, iar o elevă a prezentat și a oferit pentru 
studiu, jurnalul de război al străbunicului său decedat.  De asemenea, eleve ale Seminarului Teologic 
,,Sfânta Filofeia” Brănești , a vorbit copiilor despre maica Pahomia de la Mănăstirea Pasărea, care a lucrat 
ca asistentă medicală la Spitalul Militar Central din București”, unde a  îngrijit răniții aduși de pe front,  
iar prof de religie, maica Antonina a vorbit despre implicarea Bisericii Ortodoxe Române în înfăptuirea 
Marii Uniri.  

Cu ocazia simpozionului găzduit de CCD Ilfov,  a fost organizată și o expoziție de cărți istorice, care 
au tratat marele eveniment din istoria poporului roman.  

O altă activitate a proiectului a fost concursul de eseuri ,,Marea Unire în literatură”, în care elevii de 
gimnaziu au prezentat  creații literare proprii.  
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Concursul de creație plastică ,,Personalități care au contribuit la făurirea României Mari”, a fost 
structurat pe două secțiuni: secțiunea desen cu aceeași temă și secțiunea fotografie cu tema ,, Monumente 
ridicate în memoria eroilor din  

Brănești”. Lucrările copiilor au fost expuse la Casa de Cultură Brănești, unde a avut loc și spectacolul 
,,Unirea în muzică, vers și culoare”, cea mai amplă și mai așteptată activitate a întregului proiect.   

Pe scena  Casei de Cultură din Brănești, au urcat cu emoție și  cu bucurie copiii care au purtat cu 
mândrie tricolorul și costumul popular și au transmis prin versuri, cântece și dansuri populare că sunt 
mândri de țara și neamul lor cel românesc.  

În calitate de profesor  inițiator și coordonator al acestui proiect de suflet,  am colaborat   cu alte cadre 
didactice din şcoală, profesorii de de limba şi literatura română, istorie, religie, educație plastică şi  
educaţie muzicală, pentru a  evoca acest eveniment foarte important din istoria poporului nostru,amintind 
de trecutul glorios al neamului românesc.  

Prin astfel de activități, elevii devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea 
sentimentului patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în inima 
fiecărui român, dar cu ocazia centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult odată cu 
îndeplinirea visului secular al tuturor românilor.  

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu fundamente 
morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român. Din acest motiv, 
activitățile desfășurate la acest ceas aniversar privesc în primul rând dezvoltarea spiritului civic al elevilor 
și prin angrenarea lor în activități cu caracter divers (istorie, muzică, dans, teatru, desen). Am  urmărit  de 
asemenea implementarea gândirii că în pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna 
pentru idealurile sale. 

Într-o societate dominată de diversitate și globalizare, este cu atât mai important să ne cunoaștem 
originile și trăsăturile de neam, iar acest moment aniversar,  CENTENARUL MARII UNIRI, ne-a  oferit  
acest prilej. 

Bibliografie: 

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

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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EXCURSIA  ȘCOLARĂ- DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE PRIETENIE 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR- MIRELA CRIVINANȚU 

Motto: „Excursiile te învață mai mult decât zece biblioteci la un loc.” (Nicolae Iorga) 

Excursiile organizate de grădiniță au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor. Acestea, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de acţiune 
fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, 
îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de 
echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Preșcolarii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât preșcolarii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 
contribuie la formarea colectivului. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, preșcolarii se autodisciplinează . 

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al activităților desfăşurate 
în sala de clasă, copiii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel 
orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la 
dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, 

formează o atitudine ecologică pozitivă, 
prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente 
patriotice. 

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se 
dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de 
disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, 
proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate 
acestea fiindu-le folositoare în viaţă. 

Cadrul didactic 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 al învăţământului 

preșcolar- pregătirea copilului pentru viaţă. 

Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, 
contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor de 
elevi. După trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu 
plăcere de întâmplările, din timpul excursiilor. De 
aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi 
trebuie continuată, constituind o latură de seamă a 
procesului instructiv – educativ.  
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Imaginile reprezintă ipostaze din cadrul activităților realizate în colaborare cu familia și comunitatea 
preșcolarilor din grupa ,,Buburuzelor vesele”. 

Bibliografie:  

* Cernea, Maria, ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ“
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;  

* Bruner, J.S, ,,Procesul educaţiei intelectuale”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Croitoru – Pădureţu Bogdan Gabriel 

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. 

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. 

 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 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele de 
acţiuni care se realizează în afara programului propriu zi: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, 
serbări cu diferite ocazii, concursuri, parteneriate şcolare pe diferite teme 
În activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii 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 
privind munca şi viaţa omului în diferite contexte îşi formează reprezentări simple despre structura şi 
condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor şi 
frumuseţilor patriei. În cadrul  activităţilor în aer liber, copiii îşi pot forma sentimentul de respect şi 
dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariţie. 
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, a diverselor conţinuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice şi de educarea limbajului, au mai 
multă iniţiativă în cadrul jocurilor. 
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. 

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: 
televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltaţi 
intelectual. 

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-
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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. 

Bibliografie: 

1. Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, în
“Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar”, în
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. 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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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

PIPP Croitoru – Pădureţu Camelia Maria 

“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 Montesorri – “Descoperirea copilului”) 

Educaţia desfăşurată în afara procesului de învăţământ, adică educaţia extracurriculară îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarului. O educaţie eficientă depinde de gradul în care 
se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine, de măsura în care reuşeşte să pună să pună 
bazele formării personalităţii copiilor. Misiunea învăţământului este de a-i forma pe copii sub aspect fizic 
şi socio-afectiv, pentru o integrare social cât mai uşoară. În acest context, îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, adică parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, dezvoltă 
anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Ele antrenează copiii în activităţi variate, îmbinând utilul cu 
plăcutul. Dintre activităţile extraşcolare amintim: taberele, excursiile, spectacolele de operă comică, 
spectacolele în aer liber, şezătoarele, atelierele creative, piesele de teatru, vizitele la muzee sau la grădina 
zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îşi pot  îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
vizionarea de filme educative şi piese de teatru, prin dramatizarea unor opera literare, prin desfăşurarea 
şezătorilor literare, prin participarea la atelierele de creaţie.  

Educatorul trebuie să fie el însuşi creative, pentru că numai în acest fel el poate stârni interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa copiilor de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestor activităţi. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimulează şi orientează copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile şi taberele şcolare au rolul de a contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, respectful pentru frumuseţile naturii, artă şi cultură. 

Vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă copiilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric uşurând procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Serbările şcolare sunt evenimente importante în viaţa copiilor. Aceste activităţi constau în dezvoltarea 
lor artistică, dar şi într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Concursurile, organizate pe diferite teme (concursuri de biciclete, trotinete, desene pe asfalt) au avut 
un impact foarte mare în rândul copiilor.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţlior de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt folosite 
în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi problem noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

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 activităţi, să fie create condiţii de 
formare a personalităţii în spiritual culturii naţionale. 

Putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a 
activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permit stimularea creativă  a 
copiilor.  

Prin urmare, copiii trebuie ajutaţi să participle la activităţile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere şi bucurie spontană în ceea ce fac. Un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale 
copiilor îl are ilustarea poveştilor, miturilor, basmelor şi poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor şi 
tehnicilor artistico-plastice. 
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În concluzie se poate menţiona că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între copii, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai 
multă eficienţă pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Bibiografie: 

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

2. Crăciunescu, Nedelea, “Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului
primar”, în “Învăţământul primar” nr. 2, 3 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

3. Cucoş, C, Pedagogie(ediţia a doua, revăzută şi adăugată), Bucureşti, Polirom, 2002
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 

prof. Croitoru Adela, Școala Gimnazială Nr. 3 Focșani 

 În contextul preocupărilor actuale din domeniul educaţiei, asistăm la o multitudine de manifestări, 
pline de farmecul ineditului, menite să contribuie direct sau indirect la formarea personalităţii umane. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se 
referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite în organizarea acestora. Având un caracter 
creativ, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Dacă sunt bine 
pregătite, activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. 

Desfăşurându-se într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de instruire fiind diferit, iar tehnicile de instruire 
altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, 
formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei: echilibru, organizare, obiectivare. 

Aceste activităţi desfăşurate fie în şcoală, fie în diferite organizaţii de  copii, presupun situaţii de grup, 
chiar dacă în desfăşurarea lor fiecare elev îşi trăieşte propria sa situaţie personală. Ele presupun o 
activitate comună, cu ţeluri comune, ceea ce nu exclude ca fiecare elev să aibă sarcini individuale în 
realizarea acestor scopuri. Relaţiile sociale dintre copii devin mai bogate şi mai variate decât în cadrul 
lecţiilor. În acelaşi timp se lărgesc relaţiile cu mediul social înconjurător, cu comunitatea locală. Astfel 
îndeplinesc o funcţie socio-integrativă, permiţând relaţii interpersonale şi de grup, altele decât relaţiile 
obişnuite în procesul de învăţământ. Bine coordonate de cadrul didactic, aceste situaţii îi ajută pe copii să 
descopere importanţa cooperării pentru atingerea unor scopuri comune, fie ele şi recreative. 

Un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările şcolare, realizate cu diferite 
ocazii. Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic, desfăşurându-se într-o atmosferă specifică. 

Pregătirea unei manifestări colective antrenante cum este serbarea, lasă urma adânci în sufletul 
fiecărui copil. Participarea la serbarea clasei sau a şcolii îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească. 
Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci reuşita serbării întăreşte 
sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre „elevii şcolii”. În strădania de a pregăti şi a 
susţine o serbare se clădeşte voinţa copiilor, se conturează perseverenţa, independenţa, curajul, copiii 
învaţă să-şi stăpânească emoţiile în faţa unui public numeros şi uneori necunoscut. 

Serbarea, un program artistic structurat pe numere nuanţate de prezentatori, prezintă formaţii, solişti 
muzicali, dansatori, recitatori, mici actori. Orice serbare prilejuieşte interpretarea poeziilor, cântecelor şi 
dansurilor îndrăgite de copii. E limpede că doar o selecţie de piese valoroase va putea declanşa impresii şi 
emoţii artistice puternice.  

 Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viaţa copiilor. Momentele de intensă trăire, aplaudate cu 
căldură de părinţi, nasc în sufletul elevilor aspiraţia la armonie şi bucurie care va contribuie la construirea 
personalităţii. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul 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 suportul afectiv-emoţional, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu 
timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în 
sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, satisfacţie, toate 
acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o 
trăire minunată, când se reuşeşte să se trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului 
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produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ceea ce sunt în 
stare. 

Formarea personalităţii copilului în contextul relaţiilor sale sociale, nu este un proces unilateral de 
asimilare pasivă, ci este un proces activ de integrare şi autotransformare, în care copilul se autoidentifică 
şi se delimitează continuu. Libertatea de acţiune şi de iniţiativă oferă copilului posibilitatea să-şi pună în 
valoare aptitudinile, găsind aici terenul favorabil de afirmare şi de realizare a aspiraţiilor sale.  

Pentru ca acest gen de acţiuni să răspundă cât mai eficient misiunii educative şi de integrare socială a 
copiilor, trebuie urmărit permanent şi sistematic subordonarea lor unor obiective ca: 

 familiarizarea cu activitatea cultural-artistică;
 formarea deprinderilor de a se manifesta in acest domeniu;
 lărgirea orizontului spiritual;
 cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a trăirilor afective şi emoţionale;
 dezvoltarea iniţiativei, responsabilităţii, a capacităţii de a se autoconduce;
 formarea deprinderilor de a se subordona acţiunilor colective.

Serbările şcolare organizate cu prilejuri deosebite pot lua forme variate. Elevii pot fi implicaţi în 
acţiuni diferite, după preferinţele lor: pregătirea programului artistic, ornarea sălii, redactarea şi 
distribuirea invitaţiilor pentru oaspeţi etc. Copiii se pot manifesta liber, chiar sub îndrumarea discretă a 
educatorului, se pot afirma şi nu sunt constrânşi de evaluarea prin calificativ. Devin dezinvolţi şi capătă 
încredere în forţele proprii. 

Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmeasca unele colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Acţionând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, dând posibilitate fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Participarea 
activă şi afectivă în activitate, angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei 
impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltând spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi. Supunându-se de bună voie regulilor activităţii, elevii se autodisciplinează. 

Serbarea constituie o activitate complexă deoarece în cadrul acesteia se sistematizează şi se 
consolidează cunoştinţele şcolarilor din diferite domenii. Copiii cântă, dansează, recită, interpretează, 
învaţă să treacă cu uşurinţă de la o stare emotivă la alta, ca adevăraţi actori. 

Aşadar, serbările organizate în şcoală constituie prilejuri de destindere, de bună dispoziţie, dezvoltând 
la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i să-şi stăpânească 
emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. Pregătirea programului susţinut de copii contribuie la 
conturarea unor calităţi morale ca perseverenţa, stăpânirea de sine, spiritul de independenţă. 

Bibliografie: 

- Maftei, Sofica   - „Antologie pentru serbările şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 2003 
- Ştefan,Mircea   - „Teoria situaţiilor educative”, Editura Aramis, Bucureşti, 2003  
- Joiţa, Elena       - „Didactica modernă”, Editura Gheorghe Cârţu-Alexandru, Craiova,1994 
- Revista „Interferenţe Didactice”, Editura Corgal Press, Bacău - 2007 
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Importanța activităților extrașcolare în educaţia copiilor 

Profesor CROITORU ANAMARIA ANDRADA 
Colegiul Auto „Traian Vuia”, Tg-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”) 

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. 

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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

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 
in 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 Grădina 
Zoologică. 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 sezătorilor literare. 

Copii 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. Serbările școlare marchează 
evenimente importante din viața elevilor. Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și 
într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

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

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se 
o legătură între latura cognitivă și cea comportamentală.
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Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili  sufletelor acestora. 

Bibliografie: 

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

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87;  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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”ACTIUNI  EXRACURRICULARE  ECOLOGICE IN PADURE’’ 

PROF. CROITORU MARIANA 
GRADINITA „CASUTA CU POVESTI” CRAIOVA 

Motto: 
,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi 

tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de 
natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – 
VIAŢA.” (C. Mihăiescu) 

Este necesar ca de la cea mai fragedă vârstă să le formăm copiilor comportamente ecologice prin care 
ei să manifeste atitudini responsabile faţă de mediu. Educaţia ecologică constitue o formă de educaţie cu 
multiple abordări interdisciplinare. Ne propunem să-i sensibilizăm pe această cale pe cei mici, care au 
nevoie să-şi utilizeze toate simţurile pentru a învăţa şi de asemenea, ei au nevoie să acţioneze, să participe 
în mod activ la experimente ştiinţifice, să manipuleze materiale, să încerce să producă un eveniment şi să 
vorbească despre ceea ce se întâmplă pe măsură ce faptele se desfăşoară.   

Diversitatea  activităţilor îi va determina pe preşcolari să-şi pună întrebări şi să găsească răspunsuri 
privind mediul înconjurător, le va stimula curiozitatea şi spiritul de observaţie, iniţiativa şi bucuria de a 
face fapte bune, de a arăta generozitate şi de a preţui oameni şi natură deopotrivă. 

Copii pot realiza urmatoarele obiective. 

 să cunoască elemente componente ale mediului înconjurător;
 să analizeze/ compare reacţii ale plantelor, animalelor şi omului în diferite situaţii sub

influenţa factorilor de mediu; 
 să observe pe o perioadă dată un anumit proces;
 să cunoască existenţa unor comportamente excesive ce pot afecta sănătatea mediului şi

implicit a oamenilor;  
 să cunoască regulile de minimă protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor;
 să înţeleagă efectele secundare, negative, ale activităţii omului asupra mediului;
 să participe alături de ceilalţi copii sau de adulţi la activităţi de îngrijire a mediului

(asumându-şi responsabilităţi de ocrotire şi protejare a mediului);  

Etapa de documentare: 

 Participanţi: 20 preşcolari
 Locul desfăşurării: Parcul „Nicolae Romanescu”-
Craiova 

Etapa de lucru în sala de grupă: 

 Constituirea grupului de participanţi - toţi
preşcolarii grupe mari şi-au manifestat dorinţa de a 
participa ; 
 Stabilirea locului de desfăşurare a acţiunilor extracurriculare ecologice: Am ales Parcul Nicolae

Romanescu, împreună cu copiii, deoarece este un spaţiu deosebit de frumos pe care ei îl vizitează şi îl 
cunosc; 
 Stabilirea activităţilor extracurriculare ce se vor desfăşura  şi popularizarea lor în rândul părinţilor.
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Etapa de lucru 
Să ne cunoaştem! Vizită ce are ca scop observarea lacului, 

a copacilor şi a vieţuitoarelor din parc 

Evaluare 
Expoziţie 

 Activităţi integrate
 Concurs

BIBLIOGRAFIE: 

Revista Educatie Ecologica nr.2/ 1997
Revista învăţământului preşcolar 1/ 2007          
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. primar: Cruceru Aurica 
Şcoala Gimnazială Petreşti 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta comunicarea și colaborarea în rândul elevilor, 
competențele sociale, lucrul în echipă, integrarea în grup, toleranța față de ideile celorlalți, spiritul de 
inițiativă, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate 
fiind aptitudini necesare oricărei persoane pentru a reuși în viață. De aceea, activitățile extracurriculare îl 
ajută pe copil să-şi formeze şi să-şi dezvolte competenţe necesare pentru a se descurca în situații variate 
ale vieţii zilnice. 

Când vine vorba de programul activităţilor din săptămâna “Şcoala altfel”, profesorii “se întrec” în a 
planifica activităţi cât mai atractive, diversificate, inedite, dând dovadă de multă creativitate. Printre 
activităţile extrașcolare preferate ale copiilor pot enumera: concursurile școlare, serbările cu tematică 
diversă, întrecerile sportive, expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, carnavalul,  activitățile de plantare 
și îngrijire a spațiului verde, excursiile tematice, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee etc. 

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din cadrul mai multor 
discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg. Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe 
cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi 
ajutându-i să depăşească anumite bariere existente între ei şi restul clasei.  

În prima zi a săptămânii “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, am organizat şi noi, clasele a III-a şi a IV-a, o 
activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi munca în echipă.  

Mândrindu-ne cu elevi pasionaţi de lectură şi care nu s-au lăsat încă “furaţi” de lumea ispititoare a 
gadgeturilor şi a tehnologiei, ne-am propus să aplicăm ceea ce au aflat din cărţile citite într-o activitate 
desfăşurată sub forma unui concurs şcolar.  

Tema activităţii a fost “Dialoguri cu primăvara”. Am urmărit: aplicarea cunoştinţelor dobândite la 
disciplinele şcolare (Limba şi literatura română, Educaţie civică, Arte vizuale şi abilităţi practice); 
dezvoltarea proceselor psihice: gândire, memorie, imaginaţie, precum şi a exprimării libere orale şi scrise; 
stimularea interesului şi curiozităţii pentru literatură şi artă şi dezvoltarea gustului pentru frumos. 

Elevii au fost grupaţi în echipe, purtând ecusoanele alese (ghiocei, buburuze, cocori). Sunt anunţaţi că 
activitatea se va desfăşura sub forma unui concurs, iar ei îşi vor exprima bucuria prin literatură şi pictură 
pentru celebrarea anotimpului primăvara. 

Desfăşurarea probelor: 
 Proba de imaginaţie; “Primăvara  -  anotimpul renaşterii” – desen liber - creativ;
 “Spune ce s-a întâmplat!” Prezentaţi viaţa şi trăirile frunzei începând cu momentul desprinderii ei

din mugur şi până la apusul ei! (E. Gârleanu – “Frunza”) 
 Mama: Enumeraţi cinci “minunăţii” pe care le făcea mama în vremea copilăriei lui Nică. (I.

Creangă – “Amintiri din copilărie”) 
 De ce? Arătaţi motivele supărării lui Niculăeş redând acţiunea povestirii! (M. Sadoveanu – “Un

om necăjit”) 
 Spune-ţi părerea! Arătaţi ce drepturi ale copilului au fost încălcate într-un exemplu dat (M.

Sadoveanu – “Dumbrava minunată”) 
 Proba de perspicacitate: Ce efecte credeţi că are distrugerea cuiburilor şi a ouălor păsărilor din

pădure într-o zi de primăvară? (M. Sadoveanu – “Prieteni”) 
 Sărbătorile primăverii: Alegeţi explicaţia potrivită pentru fiecare sărbătoare a primăverii:

Mărţişorul, Zilele babelor, Mucenicii, Floriile, Paştele. 
 Proba de imaginaţie: Imaginează-ţi că eşti un ghiocel şi pe deasupra ta zboară o rândunică şi ea

“vestitor al primăverii”. Ce i-ai spune? Dar insectelor energice care zboară printre florile ce îşi deschid 
timid petalele parfumate? - jocuri de rol 
 Proba de creaţie: “Amintiri dintr-o primăvară”  - proba de creaţie literară.
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Răspunsurile copiilor la probele desfăşurate au fost analizate cu spirit critic de către juriul format din 
cadre didactice şi notate. Câştigătorii au fost răsplătiţi cu diplome şi surprize. 

În ultima zi a săptămânii, am organizat o excursie la Bucureşti. Elevii au observat pe drum aşezări 
omeneşti rurale şi urbane. În Bucureşti au văzut: bulevarde, clădiri de teatre, muzee,  sedii centrale de 
bănci, instituţii ale statului, parcuri. 

La Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, copiii au intrat în contact cu obiceiurile şi tradiţiile neamului 
românesc, cu diferite tipuri de locuințe, anexe gospodărești, construcții economice şi instalații de 
prelucrare a lemnului şi țesăturilor din lână. Au participat activ și interactiv la activitățile propuse de catre 
administratia muzeului: imprimare motive tradiţionale, iniţiere dans popular, realizarea unor felicitări cu 
temă pascală. 

Elevii au fost fascinaţi de vizitarea  Muzeului de Istorie “Grigore Antipa”, care s-a dovedit a fi o 
călătorie în timp şi în spaţiu. Copiii au învăţat să observe, să înţeleagă biodiversitatea,  să  o preţuiască şi 
să o ocrotească. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
Necesitatea formării competenţelor  de organizare a activităţilor extraşcolare 

 la viitorii învăţători şi educatoare 

Gabriela Crudu, profesor de pedagogie 
Colegiul Naţional “Spiru Haret” Tg-Jiu 

Planul de învăţământ specific profilului pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, cuprinde o 
serie de discipline psihopedagogice, prin care viitorii dascăli îşi formează competenţe generale şi 
specifice, dar şi competenţe transversale,  necesare în cariera didactică. Elevii de la acest profil învaţă, pe 
parcursul celor patru ani de liceu, noţiuni specifice de pedagogie, psihologie,  didacică generală şi 
didactica disciplinelor de învăţământ din ciclul preşcolar şi primar, managementul clasei de elevi, 
didactici inovative etc. Ei învaţă să proiecteze, să organizeze şi să desfăşoare  demersuri instructiv-
educative, iar la orele de practică pedagogică, susţin efectiv  activităţi didactice.  

De altfel, practica pedagogică specifică acestui profil are un dublu rol: îi pune pe elevi  în situaţii 
aplicative dintre cele mai variate, care se transformă în adevărate  experienţe de învăţare  şi reprezintă 
cadrul în care elevii pun în practică noţiunile teoretice învăţate la disciplinle psihopedagogice, la 
disciplinle de cultură generală şi la didacticile diverselor specialităţi (limba română, matematică, istorie, 
geografie etc). Prin urmare, pregătirea viitorilor dascăli, a celor care vor avea un rol cheie în formarea şi 
dezvoltarea personalităţii copiilor, în cea mai permeabilă perioadă de vârstă la influenţele educative, este 
una riguroasă şi complexă.  

Considerăm că pregătirea viitorilor învăţători şi educatoare ar trebui completată cu discipline care să 
le formeze şi alte tipuri de competenţe, şi anume competenţe de organizare a activităţilor extraşcolare. 
Acest lucru se impune, în condiţiile în care rolul activităţilor extraşcolare în formarea armonioasă a 
personalităţii elevilor este incontestabil. Ele completează activităţile de tip formal, iar implicaţiile pe care 
le au în formarea intelectuală, morală, estetică, socială a elevilor sunt de necontestat.   Activităţile 
extraşcolare au o deosebită influenţă formativă. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 
vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni şi observaţii directe, obiectele, 
fenomenele, diverse aspecte ale naturii şi relaţii între acestea, fenomenele mediului social în care îşi 
desfăşoară existenţa. 

Oricât de importantă este educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. În completarea  şi în corelaţie cu activităţile 
realizate în mediul şcolar, activităţile extraşcolare vin să dezvolte elevilor anumite aptitudini speciale, să 
le descopere şi să le cultive anumite interese, să le faciliteze integrarea în mediul şcolar, să ofere suport 
pentru reuşia şcolară etc.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale (vizite, excursii), 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 activităţilor turistice, elevii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În plus, tot ceea ce au 
învăţat la orele de curs, la discipline precum ştiinţele naturii, geografie, capată alte dimensiuni, mai vii, 
mai reale, mai aproape de viaţă. De exemplu, vizitele la muzee, la expoziţii şi locuri istorice, case 
memoriale, constituie un mijloc important de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
ţării, iar excursiile 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.  

Viitorii învăţători trebuie să-şi formeze o perspectivă corectă şi cuprinzătoare asupra demersului de 
formare a elevilor pe care îi vor modela de la vârste fragede. Astfel, ei vor trebui să conştientizeze că 
lecţia reprezintă forma principală de organizare a procesului didactic, dar că nu este singura modalitate de 
desfăşurare a acestei activităţi. Complexitatea procesului de învăţământ, multitudinea obiectivelor pe care 
le vizează, marea diversitate a capacităţilor de învăţare, a aptitudinilor şi intereselor elevilor fac necesară 
utilizarea unei game variate de activităţi în vederea realizării finalităţilor educaţiei. În categoria acestor 
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forme de desfăşurare a procesului instructiv-educativ pot fi incluse, de exemplu, excursia şi vizita cu scop 
de lărgire a orizontului de cunoaştere al elevilor, dar şi lecţiile excursie care se efectuează cu clasa de 
elevi şi în legătură cu tema unei lecţii. Asemenea forme de activitate se realizează, în cele mai multe 
cazuri, cu grupuri mai mici decât clasa de elevi, ori cu colectivităţi mai mari, reunind elevi din clase 
pararlele sau chiar din clase diferite ca nivel de şcolaritate. Aceste activităţi realizate în mediul extraşcolar 
sunt complementare procesului de învăţământ realizat prin lecţii, dar necesită competenţe de proiectare, 
organizare şi desfăşurare cel puţin la fel de riguroase şi temeinice. Acestea trebuie proiectate în aşa fel 
încât, indiferent de momentul în care pot fi aplicate, să fie în strânsă legătură cu procesul de învăţământ.  

Astfel, ele pot fi desfăşurate sub forma unor activităţi introductive  menite să asigure o familiarizare 
iniţială a elevilor cu tema, sarcina de învăţare precum şi pentru a trezi interesul pentru acea temă. Un alt 
moment ar fi în completarea sau prelungirea lecţiei şi apoi pentru aprofundarea cunoştinţelor dobândite în 
cadrul lecţiei. Este necesară,  pentru buna desfăşurare a acestor activităţi, o riguroasă proiectare a lor, o 
bună definire a obiectivelor precum şi cunoaşterea şi respectarea nevoilor  elevului.  

În funcţie de zona geografică, socio-culturală, pot fi atinse obiective pentru mai multe discipline: 
vizita la un muzeu istoric, palatul culturii, case memoriale, muzeu etnografic, muzeu zoologic, grădină 
zoologică, grădină botanică, fermă de animale, fabrici, instituţii ale statului care, alături de peisaje şi 
locuri de neuitat, trezesc în lumea copilului emoţii nebănuite. 

Putem concluziona că astfel de activităţi, organizate cu profesionalism, cu rigoare şi în mod echilibrat, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor şi 
le formează competenţe şi atitudini adecvate. 

Şi......., învăţând cum să-i înveţe pe alţii, elevii de la profilul pedagogic, viitori învăţărori şi 
educatoare, învaţă ei înşişi! 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea copilului de vârstă preșcolară 

Prof. Csatari Ioana Maria 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Șimleu Silvaniei 

O educație eficientă presupune îmbinarea armonioasă a activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Valenţele formative ale abordării moderne a procesului educațional rezidă în faptul că 
asigură condițiile favorabile manifestării depline a creativităţii şi imaginaţiei copiilor.  

Vârsta preşcolară este perioada formării iniţiale a personalităţii copilului, fiind înţeleasă ca ansablul 
trăsăturilor morale şi intelectuale prin care se distinge preşcolarul. În această etapă din dezvoltarea 
copilului se produc numeroase schimbări la nivel fizic, psihic și socio-afectiv. 

Întrucât eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru integrarea în viața 
socială și scolară, se impune organizarea și desfășurarea activităţilor extrașcolare. Având un caracter 
atractiv, acestea antrenează copiii în activităţi a căror structură este diferită față de cea a activităților 
desfășurate în cadrul formal al instituției de învățământ. Activităţile extracuriculare abordează 
conținuturile în mod interdisciplinar și urmăresc îmbogăţirea cunoștințelor și exersarea capacităților de 
relaționare pozitivă cu persoanele din jur lor și mediul înconjurător. 

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 argumenta punctul de vedere și de a critica într-o manieră constructivă, calități 
necesare fiecărui om pentru a reuși în viață. De asemenea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să 
dobândească informații și să-și dezvolte aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate și 
complexe situații de viață. 

Conținuturile abordate în cadrul activităților extrașcolare sunt foarte variate, de la cele cultural-
artistice, la cele sportive, practic-aplicative sau sociale. Mijlocul de realizare al acestor activități îmbracă 
forma plimbărilor, vizitelor, excursiilor, serbărilor organizate cu diferite ocazii, concursurilor, 
parteneriatelor educaționale. 

Cele mai îndrăgite și recomandate activități extrașcolare pentru copiii preșcolari sunt excursiile, 
drumețiile, vizitele la grădinile zoo/ botanice, participarea la piese de teatru, spectacolele, vizionarea de 
filme, participarea la carnaval, implicarea în acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător. Prin 
participarea la astfel de activități, copiii au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, 
socializare- învață să se adapteze grupului, să colaboreze, să accepte și să respecte părerile celorlalți, își 
exersează deprinderile de comportare în diverse contexte. 

O activitate extrașcolară foarte apreciată de copiii grupei mari a fost excursia la Moara de Vânt-
Făgetu. Pe lângă faptul că a facilitat aprofundarea cunoștințelor copiilor despre animale, contactul direct 
cu viețuitoarele mici și mari din parc, posibilitatea de a le hrăni, de a le atinge, de a le observa într-un 
cadru natural au generat o stare de bine copiilor, o armonizare deplină a copilui cu natură.  

Excursia a facilitat descoperirea realității prin perceperea activă și  investigatoare a plantelor, 
animalelor și obținerea unor informații noi cu privirea la activitatea desfășurată de angajații parcului de 
animale și înțelegerea necesității orotirii naturii. De asemenea, desfășurarea în natură a unor jocuri 
distractive precum ”Apă, foc, aer”, ”Să facem pizza” a stimulat capacitățile de relaționare ale copiilor și a 
creat o atmosferă plăcută în cadrul grupului. 
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Deși trăim în era tehnologiei, când jocurile pe tabletă și telefoane se dovedesc a fi  principala sursă de 
divertisment pentru copii, activitățile extrașcolare trebuie privite ca o opțiune adecvată, eficientă, 
sănătoasă și valorificate la maxim atât în mediul școlar, cât și în mediul familial.  

Dacă educatoarele și părinții vor crea cât mai multe ocazii în care copilul va putea să descopere 
informații din domenii de cunoaștere variate și va fi implicat în activități care îi dezvoltă talentele, atunci 
viitorul adult va avea formate capacități și abilități care îi vor permite să se integreze cu succes și 
responsabilitate în viața socială. 

”O educație bună este izorul întregului bine în lume” (Immanuel Kant) 

BIBLIOGRAFIE: 

1. BLÂNDUL, V., 50 de jocuri și activități specifice educației non-formală, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2017,  

2. IONESCU, M.,CHIS, V.,Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și
autoinstruire, Editura Presa Universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

3. PREDA,V., Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii, Editura Gheorghe
Cartu Alexandru, Craiova, 2009 

4. LESPEZEANU, M., Tradițional și modern în învățământul preșcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucuresti, 2007 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

prof. înv. preș. Csinardi Angela Liliana        
Liceul ,,Miron Cristea” Subcetate, Harghita 

„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 ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară,  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  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 socio-afectiv, pentru o 
integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare,  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

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 activităţi, 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 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 
in 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 Grădina Zoologică etc.  

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. Copii 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 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 necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

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

Numele cadrului didactic: Cuciurean Bogdan 
Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

Conform pedagogului american Bruner: "oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda 
cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă" în condițiile în care metodele și procedeele 
utilizate sunt specifice stadiului respectiv de dezvoltare și 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." 

Nevoia interioară a copilului de joacă și de permanentă mișcare permite contopirea activitățiilor 
școlare cu viața de zi cu zi.În activitatea de a-i ajuta pe copii să depășească "greutățile" principalul 
instrument trebuie să rămână jocul.Dacă în procesul educațional primează obiectivele instructiv-
educative, dar sunt combinate frecvent cu momente recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
intotdeauna convenabile.În aceste activități copiii se supun de bună voie regulilor, își asumă 
responsabilități și astfel se autodisciplinează.Tot cu ajutorul acestor activități cadrele didactice ajung să-și 
cunoască mai ușor elevii, să îi dirijeze și să le influențeze dezvoltarea. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și dezvoltarea procesului de învățare precum și la 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor.Oferind un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie 
bună și optimism la toate activitățile de acest gen.Succesul este garantat dacă se apelează la imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor.Scopul activitățiilor extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități variate, cultivarea interesului pentru activități socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară și nu în ultimul 
rând dezvoltarea talentelor personale. . 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. 

"Școala altfel" sau săptămâna "Să știi mai multe, să fii mai bun!" oferă cadrului didactic posibilitatea 
de a-și întări relația cu elevii într-o atmosferă specială, în absența clopoțelului, desfășurând niște activiăți 
speciale și diferite cu scopul câștigării unor experiențe noi.De-a lungul timpului s-a constatat că elevii 
sunt foarte încântați de activitățile desfășurate în această săptămână și așteaptă cu nerăbdare anul următor 
pentru noi experiențe asemănătoare.Practic "Școala altfel" devine o împletitură  a unor activități educative 
petrecute într-un mod plăcut cu elevii fără lucruri stresante, repetitive, un fel de abordare trandisciplinară. 
Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al 
elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor 
de învăţare. 

În cadrul învățământului primar activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de școală sau între școli, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, 
bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

În continuare voi propune un atelier de activități ce pot fi desfășurate în această săptămână: 
Atelierul de creație: 
Grupa de vârstă: 7-8 ani 
Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, intelectuală 
Locul de desfășurare: sala de clasă 
Durata: 3 ore 
Nr. de participanți: 27 elevi și doi adulți 
Obiectivele activității: - dezvoltarea capacității de exprimare prin diferite forme de comunicare 
   -consolidarea încrederii în sine în căutarea propriului rol 
   -optimizarea într-un mod creativ a tuturor activitățiilor întreprinse 
Descrierea activității: 
Sala de clasă se organizează sub forma unui atelier de lucru.Elevii se împart în 3 grupe și primesc 

diferite materiale (creion, plastilină, foaie, etc.).Urmează joaca pe foaia de hârtie, unde trebuie să 
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găsească cât mai multe modalități de utilizare a materialelor apoi se colectează și se prezintă ideile. După 
ce am hotărât fiecare instrument ce rol are si unde se poate folosi vom confecţiona felicitări de Paște din 
hârtie reciclată.Hârtia folosită se rupe bucăți mici care se așează într-un vas și se adaugă apă.Conținutul se 
amestecă până devine o pastă.Se pot adăuga condimente sau mirodenii.Se bagă o sită în amestec și se 
scoate în poziție orizontală.Sita se întoarce cu susul în jos, astfel stratul de celuloză ajungând o pânză care 
va absoarbe apa în exces.Partea cealaltă a sitei poate fi absorbită cu un burete.Sita se ridică rămânând 
numai celuloza pe bucata de pânză.Hârtia astfel obținută poate fi ornată, apoi lăsată la uscat în sala de 
clasă pe pânza pusă inițial. 

După ce fiecare elev a devenit creator de felicitare se propune jocul "Desenează o lună", pentru a 
deveni și pictori.Așezați în cerc fiecare primește din mână în mână pensula și are sarcina de a desena în 
aer o lună cât mai frumoasă, apoi așteaptă evaluarea cadrului didactic.Sunt apreciate numai desenele celor 
care au mulțumit în momentul în care au primit pensula.Jocul continuă până când toți participanții ajutați 
și de mici indicii descoperă regula jocului. 

Atelierul de creație ia sfârșit cu exprimarea părerii "artiștilor" despre acea zi prin realizarea unui 
jurnal unde vor scrie sau vor desena ceea ce le-a plăcut și ceea ce nu le-a plăcut pe parcursul derulării 
atelierului. 

Bibliografie:  

Șerbănescu Horațiu, Mișu Silvia, Seuche Radu, "Manualul 100 de idei de educație nonformală", 
Editura Asociația Creativ, București, 2010 

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

Bocoş, Muşata , Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană, 2002  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Realizat de: Prof. Cucu Adelina 

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.  

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. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura Fundaţiei

România de Mâine, 2005. 
5. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.
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Importanta activitatilor extracurriculare 

Prof. inv. prescolar: Cucu Irina-Elena 
Grad. Cu P. N. Nr. 1 Bustuchin, jud Gorj 

Activitătile 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. Dintre aceste 
activităţi putem exemplifica: 

- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;  
- vizionarea unor spectacole de teatru;  
- vizite şi plimbări (prin parcuri, grădinii zoologice); 
 - concursuri scolare;  
- excursii si 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 grădinite, şcoala, primăria, 

dispensarul, poliţia. 

 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. 

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. 

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 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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Asadar, 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. 

Rolul  activităţilor extracuriculare este acela de a oferi  copiilor  oportunităţi multiple de recreere   si  
de dezvoltare a spiritului de competiţie. 

Bibliografie: 

Ciubuc Iuliana , Armonia naturii , Editura Aureo , Oradea , 2011. 
Mangri. F,Elisei.E, Dorobeti,T, Bucovală .G, Experienţe didactice şi pedagogice de success Poarta 

Albă , 2010. 
 Dumitru G, Novac .c, Mitracche .A, Ilie .V, Didactica activităţii instructiv –educative pentru 

învăţământul preprimar. Craiova. Editura Nova. 
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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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

CUCU MIHAELA-DANIELA 

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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 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 
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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. 

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. 
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Rolul activităților extrașcolare 
în procesul de învățare al elevilor cu deficiență mintală 

prof. psihopedagog Cudan Camelia Marinela 

Activitățile extrașcolare sunt importante datorită rolului pe care le au în completarea procesului de 
învățare. Pentru copilul cu cerințe educative speciale devine cu atât  mai important să participe la 
activități extracurriculare și extrașcolare deoarece caracteristicile  și trăsăturile de specificitate ale gândirii 
impun desfășurarea unor activități cu caracter concret și practic-aplicativ care vor înlesni și favoriza 
procesul de învățare. 

Prin activitățile extrașcolare se acționează pe diferite paliere de dezvoltare- cognitiv, afectiv, 
psihomotric, motivațional, etc. Deasemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. 

Una dintre metodele cele mai importante care se utilizează în activitățile extrașcolare este metoda 
jocului. Jocul didactic se adaptează fiecărei vârste și nivel de dezvoltare. Valențele educative ale jocului 
sunt cunoscute și apreciate că fiind eficiente în cadrul oricărei activități de învățare școlare și extrașcolare. 

 La copiii cu deficiențe mintale, terapia prin joc reprezintă mijlocul principal de acţionare în cadrul 
programului complex de recuperare. Prin joc, se creează acel climat afectiv ce favorizează activarea 
tuturor proceselor şi funcţiilor cu răsunet benefic asupra dezvoltării şi evoluţiei copilului. 

Jocurile ca modalitate de învățare sunt extrem de eficiente  în cazul elevilor cu CES. Astfel, se 
facilitează înțelegerea, se dezvoltă gândirea, comunicarea, limbajul, creativitatea, motivația, etc. 
Deasemenea, se formează o bună imagine de sine care contribuie la o dezvoltare emoțională adecvată și 
care conduce la învățare, dezvoltare și integrare eficientă. Prin joc, elevii se exprimă mai bine, renunta la 
diferite inhibiții, își formează relații, se stimulează comunicarea iar învățarea și asimilarea cunoșțințelor 
se face mult mai facil. Elevul este motivat să învețe, să participe la diverse activități de învățare, 
dezvoltându-și astfel,  imaginația și creativitatea. 

Scopul principal al instrucției și educației școlare și extrașcolare este de a ameliora, recupera și 
înlătura deficiențele în măsură în care se va permite o bună integrare socio-profesională. 

În cadrul activităților extrașcolare se crează un  mediu educațional  diferit de cel de învățare. În cadrul 
acestor activități se formează relații bune, de colegialitate, respect, înțelegere  care sunt foare importante 
pentru fiecare elev în parte. Dacă elevul se simte securizat, înțeles, apreciat, vine cu plăcere la școală, va 
fi motivat să învețe și să devină mai bun. 

Dintre activităţile extraşcolare  pe care pot să le desfășoare elevii cu CES amintim: excursiile, piesele 
de teatru pentru copii, taberele, spectacolele de operă comică, atelierele de creație-desen pictură pe 
diverse materiale( hârtie, piatră, pânză, sticlă, lemn), activități de abilitare manuală( felicitări, mărțișoare), 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee, activități gospodărești, activități sportive, 
activități de voluntariat, activități de ecologizare , vizite la  Grădina Zoologică, si Gradina Botanică, 
intalniri cu voluntari ai Crucii Roșii, Poliției,  etc. 

Toate activitățile extrașcolare au o valoare formativă, dezvoltă în ansambu personalitatea elevilor și 
contribuie la acumularea de informații și cunoșțințe, dezvoltă și înlătura diverse tulburări ale motricității, 
afectiv-emoționale, de comunicare și relaționare și înlesnește învățare unor lucruri noi, care sunt 
valorificate în cadrul procesului instructiv-educativ.Benefic pentru elevii este și faptul că în cadrul acestor 
activități participa mulți dintre părinții elevilor, creându-se o îmbunătățire a relației părinte-elev și o mai 
bună înțelegere a problemelor și dificultăților cu care se confruntă elevii. 

Elevii cu deficiență mintală au dificultăți de comunicare cu atât mai mari cu cât este mai gravă 
deficiență. În cadrul activităților extrașcolare limbajul se dezvoltă în mod natural, armonios. Dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare ale elevului, respectiv a limbajului său, este indisolubil legată de procesul de 
socializare, de modalitățile de integrare în relațiile sociale. Cu cât limbajul este mai bogat, mai bine 
structurat, mai nuanțat, cu atât capacitatea de a dezvoltă și a participa la sistemul de interacțiuni sociale, 
respectiv disponibilitățile sale de a se integra într-un nou sistem de relații, va fi mai mare. Învățarea  
scris-cititului, depinde atât de factori ce țin de   particularitățile psihice individuale cât și de factori 
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obiectivi care  privesc metodică predării. Învățarea scrierii  este dependentă de nivelul de dezvoltare a 
motricității. În multe dintre activitățile extrașcolare motricitatea este stimulată, antrenată și dezvoltată. 

 De asemenea, în cadrul activităților extrașcolare, se formează o bună imagine de sine care 
contribuie la o dezvoltare emoțională adecvată și care conduce la învățare, dezvoltare și integrare 
eficientă. Scopul fundamental este recuperarea și integrarea socio-profesională a elevilor cu CES în așa 
fel încât să poată desfășura o muncă utilă și să aibă o viață cât mai aproape de cea a oamenilor tipici, 
acest scop putând fi atins  pe parcursul procesului instructiv-educativ școlar și extrașcolar. 
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Importanţa  activităţilor  extracurriculare   
în procesul educational in gradinita 

Prof. înv. preșcolar - CUMPATA IULIANA 
Gradinita Contesti –Valea Seaca, Iasi 

Practicate de la vârste fragede, activităţile extracurriculare  joacă unul dintre cele mai importante 
roluri în  formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă copilului oportunitatea de mişcare, 
interactiune  directă, exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, experimentarea diferitelor 
situaţii, etc. 

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 . 

Schimbările din toate domeniile vieţii sociale determină ca educaţia  să fie privită din cu totul altă 
perspectivă.  Aspectul formativ ia locul din ce în ce mai mult  caracterului informativ al educaţiei. Totul 
tinde spre depăşirea  valorilor naţionale, spre universalitate, spre integrarea în patrimoniul  valorilor 
umanităţii. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât  în grădiniţă cât şi în afara ei. 
Ca şi activităţile de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 

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 emotional, cât şi intelectual.Contactul direct cu lumea înconjurătoare, 
încă de la o vârstă  mica, 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. 

Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din grădiniţă 
vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. 

Prin ochii copilăriei, natura va fi mereu mai frumoasă, imaginile vor persista  toată viaţa. 
La vârsta preşcolară copiii  sunt mai receptivi ca oricând  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. 

Astfel de activitati organizam in: ,,SĂPTĂMÂNA  SCOALA ALTFEL’’. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.         
Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 

acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Bibliografie: 

Psihopedagogie preșcolară și școlară.   
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Profesor Înv. Preșcolar: Cumpănașu Maria-Alina 
Șc. Gim. Nr. 10 / G. P. P. OSTROVENI 1, Râmnicu Vâlcea 

„Atunci când ești liber, te poți juca, iar când te joci, devii liber. ”Heidi Kaduson 

Activitățile extrașcolare au un rol important în grădinița de copii, fiind preferate și desfășurate în 
funcție de dorințele celor mici. Prin aceste activități atât copiii cât și educatoarea îşi manifestă imaginaţia 
şi creativitatea: copiii prin serbările și activitățile desfășurate  cu diferite ocazii, iar educatoarea prin 
alegerea temelor și  a materialului didactic. 

În ultimul timp activitățile școlare au fost îmbinate cu cele extrașcolare ducând la  perfecţionarea şi 
modernizarea procesului instructive-educativ.Eficienţa acestor activități în învăţământul preşcolar constă 
în formarea copiilor sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare 
socială. 

Activităţile extrașcolare reprezintă activităţi complementare celor desfășurate la grupă urmărind 
îmbogăţirea informaţiilor și cultivarea interesului pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la 
integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în acest fel la 
formarea personalităţii celui mic. Pentru aceasta grădiniţa trebuie să organizeze cât mai multe activităţi 
pentru ai atrage pe copii. 

De asemenea aceste activități au rol în dezvoltarea preșcolarilor ca persoane inteligente, sigure pe ele 
capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural. Prin intermediul acestor 
activităţi extrașcolare copiii dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-se într-un mod 
original. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite de către educatoare, sunt atractive pentru orice nivel de 
vârstă, stârnindu-le astfel interesul, producându-le bucurie, uşurându-le asfel acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă aceste activități presupun un efort suplimentar din partea cadrului didactic. Prin desfășurarea 
acestor activităţi sunt atraşi deopotrivă atât copiii timizi, cât și cei impulsivi. 

Printre activitățile extracuriculare se numară serbarile: de Crăciun, de 8 Martie, de sfârșit de an școlar; 
spectacolele de teatru de păpuși; vizitarea Poliției, a Pompierilor și a Bisericilor; vizite la Zoo;  vizite la 
diferite muzee. 

În zilele noastre 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. Acestea au un caracter atractiv, iar 
copiii participă astfel într-o atmosferă de voie bună şi optimism la diferitele situați în care este pus prin 
organizarea acestor activități. 

În concluzie potenţialul activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate; 
succesul fiind garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi dragostea din inima copiilor, lăsându-i 
pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Activitațile extracurriculare în educarea preșcolarilor 
din perspectivă istorică 

Proiect tematic ,,Ștefan cel Mare –istorie și legenda 

Educatoare Curcă Didina – G. P. N. Hîrlău 

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 

În activitățile desfășurate pe parcursul a două săptămâni,în cadrul proiectului,,Ștefan cel Mare- istorie 
și legendă,, copiii grupei mari au dobândit o serie de cunoștințe despre eroii neamului românesc, în 
special despre viața și faptele lui Ștefan cel Mare. Obiectivul general al acestui proiect a fost acela de a 
familiariza copiii cu evenimentele istorice trăite de poporul român în vremea lui Ștefan cel Mare, lupta 
pentru neatârnarea neamului, viața legendară și faptele sale extraordinare în vremuri de război și de pace 
și consolidarea lor prin activitățile extracurriculare, activități outdoor. 

Pornind de la cuvintele lui Nicolae Iorga ”Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care 
nu își cunoaște părinții”, am stabilit o serie de obiective care au vizat cunoașterea de către copii a marelui 
domnitor moldovean, supranumit de leși ”Leul cel bătrân de la Moldova”, iar de patriarhul de la Roma 
”Sabia creștinătății”. 

Sentimentul de dragoste față de patrie pleacă în mod firesc din iubirea față de locurile natale. Astfel 
am organizat, la inceputul anului școlar o vizită la Biserica Sfântul Gheorghe din oraș, ctitorie a marelui 
voievod, podoabă arhitecturală a orașului și unul din cele mai reușite monumente ale epocii lui Ștefan cel 
Mare. Copiii au putut admira sub negura vremii mărturia credinței statornice a lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt. Apoi au vizitat Ruinele Curții Domnești – pivnița, coridoarele, baia domnească și alte încăperi. Ei 
au aflat că în acest loc s-au petrecut în acea vreme evenimente importante: consacrarea unor domnitori, 
încheierea de tratate, sărbătorirea victoriilor. 

În drum spre grădiniță, copiii au observat, în mijlocul unui rond, cu un frumos aranjament floral, 
bustul domnitorului Ștefan cel Mare sculptat în piatră.Aceste activități extracurriculare au avut ca obiectiv 
general cunoașterea de către copii a locurilor istorice de pe meleagurile natale. 

Întorși la grădiniță, copiii au continuat cu întrebări despre domnitor și faptele lui de vitejie, ceea ce a 
constituit punctul de plecare pentru realizarea proiectului tematic:”Ștefan cel Mare – istorie și legendă” 

Se zice că Dumnezeu, văzând atâta urgie în Moldova, atâtea omoruri și schingiuiri din pricina poftei 
de putere, s-a hotărât să-l însemne pe Ștefan, fiul lui Bogdan cu inteligență și vitejie, pentru a opri 
fărădelegile. Ca într-o fascinantă poveste, viața lui Ștefan cel Mare a fost un șir de evenimente deosebite, 
deseori dramatice, care l-au adus chiar în primejdie de moarte. Copiii au admirat vitejia lui încă din 
perioada copilăriei, aflând din legendele ”Stejarul din Borzești” și ”Pribegia lui Ștefănuț” că Ștefănuț era 
un copil ”frumos și creștea iute ca apa” și că la 15 ani împliniți a ucis un urs fără să aibă nimic în mână. 
Ei au desprins din aceste povestiri portretul moral și spiritual al tânărului domn, dar și al poporului 
român, cunoscut ca un popor de oameni harnici, cinstiți, curajoși, înțelepți cu dragoste de patrie. 

Povestirile cu conținut istoric”Povestea Vrâncioaiei” și ”Lupta de la Podul Înalt”  povestite copiilor de 
muzeograful de la Muzeul Viei si Vinului Hirlau au constituit o adevărată pagină de istorie care ne-a 
oferit ocazia să sădim în sufletul copiilor sentimentul de mandrie față de trecutul nostru, față de eroii 
neamului. 

Pentru ca proiectul”Ștefan cel Mare – istorie și legendă”să își atingă valențele formative și instructive 
am organizat cu întreaga grupă de copii o excursie la Suceava, străveche vatră de istorie și civilizație, care 
a păstrat peste vreme mărturii ale domniei lui Ștefan cel Mare în Moldova. Cu prilejul acestei excursii, 
copiii și-au consolidat cunoștițele cu privire la domnia lui Ștefan cel Mare vizitând Muzeul de istorie, 
Ruinele Cetății de Scaun și Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare. 

Muzeul de istorie ne-a primit ca pe niște vechi prieteni. Aici copiii au audiat la Sala tronului un 
fragment din trilogia ”Apus de soare”. Ei au recunoscut cu ușurință figura domnitorului, a soției sale și a 
fiului, a boierilor cât și a țăranilor, obiecte de îmbrăcăminte specifice vremii și rangului fiecăruia. La 
plecare, ghidul muzeului ne-a oferit câte un CD cu imagini reprezentative de la muzeu și de la  Cetatea de 
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Scaun, pentru ca acestea să fie revăzute cu diferite prilejuri, păstrând mereu vie amintirea acelor vremuri 
și locuri. 

La Cetatea de Scaun a Sucevei ghidul le-a explicat de ce aceasta nu a putut fi cucerită niciodată prin 
forța armelor de către dușmani. Copii au fost impresionați de zidul gros de 2m care înconjoară cetatea, de 
șanțul de apărare, de podul suspendat care unește exteriorul cu cetatea, precum și de ruinele încăperilor cu 
destinațiile din acea vreme. 

Ei au ascultat legende depănate de un localnic. Pe chipul lor se puteau citi puternice trăiri afective; se 
bucurau și se întristau după cum se depăna povestea despre luptele și vitejia moldovenilor sub conducerea 
lui Ștefan cel Mare. 

După ce au admirat Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare pe calul său vestit, copiii s-au așezat și au 
schițat cu creioane pe hârtie după posibilitățile lor pe Ștefan cel Mare pe calul său vestit, pentru a duce cu 
ei acasă un crâmpei de istorie. 

În vederea evaluării cunoștințelor dobândite în urma derulării acestui proiect am organizat concursul 
cu tema: ”Ștefan, paloș din Suceava”. 

Concursul s-a desfășurat la Muzeul Viei și Vinului Hîrlău ,conform regulilor stabilite anterior de 
educatoare împreună cu copiii. Spectatori au fost părinții și copii de la celelalte grupe. Doi copii din altă 
grupă mare, împreună cu educatoarea , muzeograful și un părinte au format juriul. 

Programul artistic ”Eroi au fost – eroi sunt încă”, prezentat cu ocazia depunerii de jerbe și flori la 
statuia lui Ștefan cel Mare a sporit emoția cu care copiii așteptau desfășurarea evenimentului. Prin 
realizarea acestui moment literar, trecutul și prezentul și-au dat mâna; prin vers și cânt preamărim 
strămoșii și ne mândrim cu părinții, adevărații eroi ai zilelor noastre. 

Cunoscând oameni, locuri și evenimente din istoria Moldovei, copii s-au familiarizat cu figuri de eroi 
legendari, cu fapte de vitejie din istoria poporului nostru, au aflat că demnitatea și dârzenia oamenilor 
care au înfruntat dușmanii în lupte grele în trecut au contribuit la realizarea unui prezent mai bun, iar noi 
trebuie să-i cinstim după faptele lor mărețe. 

Bibliografie: 

1. Stan, Liliana, Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Editura Polirom, Iași, 2014.
2. Dulamă, Eliza, Metodologii Didactice Activizante, Editura Clusium, Cluj Napoca, 2008.
3. Mateciuc,Dumitru,  Hârlău – istorie și legendă, monografie, Editura Pim, Iași, 2014.
4. Todiraș, Alexandru-Dan, Orașul Hârlău-ghid turistic, Iași, 1994.
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR 

Curcudel Elena 
Gr. P. N. Frumoasa 

Loc. Frumoasa 

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 educatorului de a atrage micii preșcolari 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 grădiniță,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai 
accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică 
în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul activităților. 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 copiilor.Prin 

conţinutul vehiculat al serbării ,preșcolarii 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 preșcolar şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei ,iar 
cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică ,dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 
Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  

sau grădina şgrădiniței) amenajate în chip sărbătoresc . 
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. 

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical Simfonia 
Primăverii.

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 anotimpul renasterii. Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de copii cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

Pregătirea copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare activitate  în parte. 
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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 preșcolarul 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 preşcolarilor. 

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 preșcolaritate, 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, 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. 

BIBLIOGRAFIE: 

Ion Apostol Popescu: "Studiu de folclor și artă populară" 
Revista "Invatamantul prescolar" 1-2 /2000 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Curea Teodora Liliana 
Școala Gimnazială Nr. 1 Dascălu, Ilfov 

Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţă determinată  asupra biografiei 
personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces 
continuu. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru lumea contemporană. 
Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, 
întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se 
integreze armonios în societate. 

De cele mai multe ori, alternativele alese de elev la încheierea unei zile de şcoală sunt: camera 
personală, unde se pregăteşte pentru a doua zi ori stă la calculator sau la televizor, sau strada cu tentaţiile 
şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales, greu de corectat, 
creează premisele dezvoltării unei personalităţi izolate social, cu probleme de integrare în colectiv.  

Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate oferă posibilitatea 
valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele dintre acestea pot 
avea un ecou în sufletul lor toată viaţa. Aceste activităţi au un rol important şi decisiv în evitarea 
situaţiilor extreme enumerate mai sus. 

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 și 
școlarilor. 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 socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

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. În activitatea mea ca profesor de Educație fizică și Sport, am încercat să-l privesc pe 
copilul cu care lucrez nu ca pe adultul în miniatură, ci ca pe un om în continuă dezvoltare, am căutat să-
mi organizez astfel activităţile  încât să trezesc elevilor mei curiozitatea. 

În realizarea activităţilor extraşcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori implicaţi în actul 
educaţional: 

 Elevii, prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;
 Familiile, prin susţinerea morală, financiară şi de cele mai multe ori implicarea chiar şi în

organizarea activităţilor; 
 Şcoala, prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice,

realizarea unităţii dintre cei trei factori, finalizarea activităţilor întreprinse.  
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.  
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Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, iar 
această responsabilitate îl pregătește pentru viitor, îl ajută 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. 

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 dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest gen. 

Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere în ei 
înșiși. 

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 jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
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. 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să 

ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul 
proces și tehnicile folosite. 

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: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista învățământului
preșcolar, 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 

3. PREDA VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucureşti, 2007 

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

6. Vlăsceanu Gheorghe, coord., Neculau Adrian, Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 

7. 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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,,Piticei, învățați de la toate ce-i mai bun!” 

Prof. Curelariu Elena Cătălina 
Școala Gimnazială ,,Gh. I. Brătianu“, G. P. P. nr. 6, Iași 

Activitatile extracurriculare îi ajuta pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiții și medii noi și 
uneori dificile și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze 
concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 

Scopul proiectului ,,Piticei, învățați de la toate ce-i mai bun!”, din cadrul programului „ȘCOALA 
ALTFEL”, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi 
nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 

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

Proiectul nostru îşi propune : 
 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare

şcolară; 
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extrașcolară;
 Implicarea familiei în activitățile extrașcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional

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

Scopul proiectului:
 Implicarea  copiilor şi a  cadrelor  didactice  în  activităţi care  să  răspundă  intereselor  şi

preocupărilor diverse ale  copiilor, 
 Depistarea  şi  valorificarea  talentelor și capacităților preșcolarilor în diferite domeni.
 Combaterea  marginalizării, desegregarea  grupelor  de  copii  înscrişi  în  grădiniţă.

Obiectivele proiectului:
 Dezvoltarea  armonioasă  a  preşcolarilor.
 Dezvoltarea  dragostei pentru  valorile  istorice  ale  localităţii  în  care  trăiesc .
 Dezvoltarea  dragostei pentru  mediul  înconjurător.
 Valorizarea  abilităţilor  artistico-plastice  ale  preşclarilor.
 Valorizarea  abilităţilor  sociale  ale  preşcolarilor.

Grup ţintă:copiii din  grădiniţă
 Beneficiari direcţi:preşcolarii grădiniţei  

 Beneficiari indirecţi:părinţi / bunici, cadrele  didactice,comunitatea 

Metodologia: 
 Activităţile  cuprinse  în  acest  program vor fi organizate  în  cadrul  activităţilor

extracuriculare. 
 Lansarea  programului  pe  unitate  cu  invitaţi: părinţi, comunitatea locală, parteneri implicaţi,

educatoare, preşcolarii  din  grădiniţă. 
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 

 Atitudinile copilului, spontaneitatea  şi iniţiativa (cooperare, entuziasm, opoziţie, pasivitate).
 Maniera de  relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, detaşare, plăcere, participare ).
 Adaptarea  la  situaţiile  propuse, precum  şi  gradul  de  cooperare  şi  de  atenţie.

Pentru perioada 15-19 aprilie 2019, la grupa mare ,,Steluțele”,  în cadrul programului „ȘCOALA 
ALTFEL” pregătim desfășurarea următoarelor activități: 

1.,,Secretele prieteniei”- activitate de educație pentru cetățenie democratică 
Formă de realizare :atelier de dezvoltare personală (relații și comunicare) 

1059



Scop: Dezvoltarea abilităţilor socio – emoţionale în rândul copiilor/elevilor prin: 
 întărirea încrederii în propria persoană;
 recunoaşterea şi gestionarea emoţiilor;
 dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu cei din jur;
 dezvoltarea unui mod de gândire altruist  şi  constructiv,  axat pe rezolvarea conflictelor

într-o maniera pozitivă;  
 crearea de situaţii similare cu cele din viaţa reală în care copiii sunt încurajati să-şi exprime

opiniile, să găsescă soluţii  la problemele expuse, să fie implicaţi activ în furnizarea de rezolvări 
corecte ale acestora. 

2. ,,O întâmplare fericită” ( actori de la Teatrul Luceafărul, Iași ) și ,,Iepurele și ariciul” (trupa
Marionette show)  - activitate cultural-artistică. 

Formă de realizare :vizionare piese de teatru într-un mod interactiv. 
Scop :Formarea şi dezvoltarea gustului estetic prin: 

 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului transmis prin intermediul unei piese de
teatru ; 

 asigurarea cadrului de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinatii ,aptitudini şi capacităţi
de manifestare a talentelor. 

3. ,,Să învățăm de la albine”- activitate de educație pt. alimentație sănătoasă și protecția mediului
Formă de realizare :atelier de lucru 
 Copiii vor primi în mod interactiv informaţiile referitoare la viaţa unei familii de albine pe parcursul 

evoluţiei sale într-un an apicol; însuşiri importante ale aspectului fizic al acestor insecte, curiozităţi despre 
albine, precum şi beneficii ale consumului de produse apicole pentru copii ( miere, tinctură de propolis, 
lăptişor de matcă, păstură, polen). 

4. ,,Noi acum ne pregătim, cu pompierul să vorbim” -activitate de educație pentru valori naționale
Formă de realizare : vizită la ISU  Iași 
Scop: Cunoașterea și însușirea regulilor privind protecția vieții proprii și a celor din jur în situații de 

urgență prin:  
 Să cunoască și să respecte norme necesare integrării în viața socială’;
 Să cunoască reguli de securitate personală;
 Să colaboreze cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor;

5. ,,Lumea științei” – activitate cu caracter științific
Formă de realizare : vizită la Aeroportul Internațional  Iași 
Scop:Dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin: 

 Stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea descoperirilor;
 Formarea deprinderii de a căuta informaţii

6. ,,ATELIERUL IEPURAȘULUI”- activitate cu caracter religios
Formă de realizare : atelier de lucru 
Scop: Formarea virtuţilor creştine și cultivarea  comportamentului moral-religios prin: 

 transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor de ordin religios;
 formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor de iubire şi evlavie;
 formarea deprinderilor de a se închina, de a folosi unele obiecte religioase, de a savârşi

fapte bune. 
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EXCURSIA  ŞCOLARĂ– METODĂ  DE  INSTRUIRE 

Prof. Custara Elisabeta 
Şcoala Gimnazială Nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu”, Constanţa 

Misiunea de profesor presupune desfăşurarea unor activităţi care să contribuie direct la dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă, a copiilor, şi, implicit, oferă totodată o mare responsabilitate morală şi socială. 

Excursia reprezintă o formă de activitate extracurriculară care face posibil contactul nemijlocit cu 
lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se 
prezintă ele în stare naturală. 

Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, se pot fixa şi sistematiza cunoştinţele dobândite 
la lecţii,se realizează aplicaţii practice, se pot verifica diferite cunoştinţe căpătate in şcoală sau în alte 
excursii sau vizite. 

Faptul că excursia poate fi folosită la aproape toate obiecte de învăţămant, pe toate treptele de 
învăţămant,în toate tipurile de şcoli şi la toate specialităţile, este înţeles în sensul că ea este cerută de 
anumite necesităţi pedagogice. 

Excursia cultivă dorinţa de a călători,de a cunoaşte, de a şti cat mai mult, de a caştiga prin propriile 
forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea intelectuală este împletită cu 
munca fizică. 

Cadrul didactic are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  sarcinile procesului 
instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decat in şcoala, reuşeşte să-l 
cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca atare, să poată realiza fructuos  sarcinile educaţiei 
morale. 

Excursia mai contribuie intr-o mare măsură  şi la educaţia estetică a elevilor, constituie un prilej de 
stimulare a creaţiei artistice, de cunoaştere a artei populare etc. 

Excursiile organizate de grădinită au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor . Acestea, 
bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de 
observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu 
calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze 
date, învaţă să înveţe. 

Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea. 

Excursiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor de elevi. După 
trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor. 

Pe parcursul unei excursii şcolare profesorii şi elevii sunt protagoniştii multor şi variate situaţii 
plăcute, dar şi neplăcute. Modul de prevenire şi de rezolvare a problemelor cu care se confruntă 
participanţii unei excursii depinde foarte mult de atitudinea profesorului-organizator, căruia îi revine cea 
mai mare responsabilitate.  

Dacă profesorii îşi asumă rolul de a desfăşura o excursie care să determine învăţări explicite şi 
implicite din partea elevilor, atunci aceştia trebuie să proiecteze cu competenţă toate momentele excursiei 
şi să anticipeze cît mai multe din posibilele probleme.  

Răspunderea asumată obligă cadrul didactic la o supraveghere permanentă a participanţilor şi la 
intervenţii pedagogice imediate cu scopul de preîntâmpinare ori remediere a unor situaţii. Pentru ca o 
excursie să devină într-adevăr un complex de situaţii de învăţare în care elevii exersează atitudini, 
receptează informaţii şi trăiesc stări de mare emoţie, se cere o proiectare a acesteia, ţintind obiective 
educative clar formulate, o monitorizare a activităţilor şi un feedback adecvat. 
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 Profesorii nu ar trebui să uite nici o clipă că excursia şcolară este un vast cîmp educaţional, în care 
elevii şi pedagogii acţionează şi interacţionează, că asupra lor se opresc privirile copiilor care le studiază 
atitudinile permisive ori autoritare şi reacţionează în funcţie de acestea.  

O excursie reuşită marchează în memoria noastră şi a elevilor momente de neuitat. Ce înseamnă însă o 
excursie reuşită? Elevii pot aprecia excursia ca fiind reuşită dacă au făcut ce au dorit ei, chiar dacă aceasta 
nu a prevăzut nici un obiectiv instructiv-educativ ori profesorii nu s-au implicat în viaţa grupului.O  
excursie încununată de succes este aceea în care elevii au trăit momente emoţionante, au văzut locuri de 
neuitat, au dobândit cunoştinţe interesante şi au realizat ceva în plus pentru autodesavârşire. 

 Cu certitudine, nu orice profesor are curajul şi competenţa de a organiza o excursie şcolară, dar 
credinţa asupra schimbărilor pozitive pe care aceasta le poate determina în viaţa elevilor constituie un 
catalizator ce ne orientează pe calea dorită. Pe altarul unei excursii, profesorul-organizator jertfeşte 
pasiune, timp, energie, dar micul său sacrificiu face ca roadele pe care le culeg elevii pe parcursul câtorva 
zile să fie mai bogate decît cele adunate în timpul unor nenumărate lecţii.  

BIBLIOGRAFIE:  

1. Allport, G. „Structura şi dezvoltarea personalitătii”, Bucureşti, Editura Didactică si Pedagogică, 2001.

2. Cerghit I., „Teoria şi metodologia instruirii” . Note de curs, 2001.

3. Vrăşmaş, T.,- „Şcoala şi educaţia pentru toţi”. Bucureşti, Ed. Miniped, 2004.
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Profesor: Cuțitoiu Mariana 
Liceul Tehnologic Bîlteni - județul Gorj 

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”.Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

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 spectaculoase. 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 pregătirea copilului pentru viaţă 

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.  

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 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.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la 
bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 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.  

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  

*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii‘’
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Rolul activităților extrașcolare în grădiniță 

Prof. înv. preșcolar CUZELI ALINA THEREZA 
Grădinița cu Program Prelungit “Piticot” 

Localitatea Slobozia, Județul Ialomița 

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

Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol important 
în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea de a se mişca, 
de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta. 

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 mairidicat. 

 Activitățile extrașcolare vin în completarea obiectivelor urmărite în activitățile educaționale 
obligatorii formând și dezvoltând armonios  personalitatea copilului. Implicarea în astfel de activități duce 
la învățarea asumării unor responsabilități care țin de integrare, de respectarea unui program, a unor reguli 
și a unor așteptări pe care ceilalți le au de la ei. 

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 in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Dintre activităţile pe care le putem desfăşurat la grupă, se 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,  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. 

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. 

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. 
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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. 

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

În concluzie, putem spune că activitățile extrașcolare sunt o componentă educațională valoroasă și 
eficientă careia, orice cadru didactic, trebuie să-i acorde o atenție deosebită adaptând, el în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităților cât și în relațiile cu preșcolarii, asidurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

“A alege ce vrei să faci, și când să faci acel lucru, este un act de creație. “ 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cernea, Maria, “Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,
în “ Învăţământul primar“ ,nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureştiș 
 Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A., Ilie, V., “Didactica activităţii instructiv-educative pentru

învăţământul preprimar”, Craiova, Editura Nova. 
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SCOPUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

Prof. Dabelea Maria 
Liceul Tehnologic Bîrseşti 

Acţiunile educative desfășurate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 
diferitelor interese ale elevilor, care sunt  implicaţi direct în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor. 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut o dată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. (Dicţionarul limbii române pentru elevi, 1983). Asupra individului se 
exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat 
în 3 tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală 
(extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se întâlneşte zi de zi: în familie, cu prietenii, pe 
stradă, în mass-media). 

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. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se 
caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al 
activităţilor; caracterul personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate; aracterul hedonist, întrucât 
generează satisfacţie. 

Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în 
posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se realizează 
prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se 
concretizează în îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de 
autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ (Vasile 
Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

În România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, cum ar fi: 
sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, olimpiade, competiţii 
sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul 
palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de 
profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau coordonatori. 

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi formele de 
realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă răspunsuri concrete  la cerinţele fixate; 
permite momente de abstractizare, prin utilizarea cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare 
aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers 
pluri şi inter-disciplinar; scoate din educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. 

Bibliografie: 

1. Dulamă, Maria Eliza - Metodologie didactică, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2006
2. Dicţionarul limbii române pentru elevi, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1983
3. Filimon, Letiţia; Marcu, Vasile - Psihopedagogia pentru formarea profesorilor, Oradea, Ed.

Universităţii din Oradea, 2003 
4. Marcu, Vasile; Orţan, Florica; Deac, Adina Emilia - Managementul activităţilor extracurriculare,

Ed. Universităţii Oradea, Oradea, 2003 
5. Orţan, Florica - Management educaţional, Ed. Universităţii Oradea, Oradea, 2004
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Cultivarea frumosului la nivel extrașcolar 

Prof. drd. Dabija Anca Delia 
Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a  eului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
demonstrându-se performanțe școlare mai ridicate, 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. Practic, ele confirmă și întăresc ideea de 
sociabilitate pentru că ființa umană nu se poate valoriza în afara granițelor alterității. 

Ce sunt activitățile extrașcolare? Ele se referă la acele acțiuni 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. Au rol complementar orelor clasice de predare-învățare.  Se știe că dezvoltarea 
umană depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un 
element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate.  

Mai mult decât atât, în afara orelor de curs, elevii au posibilitatea de exprimare și explorare a propriei 
identități, fiind puși în situații de comunicare diverse, de argumentare, de colaborare și ajutor reciproc. 
Pentru că astfel de acțiuni generează capital social și uman, ele 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.  

O activitate extrașcolară constituie o evadare din mediul instituțional formal, riguros organizat, și, de 
aceea, elevul poate cu mare ușurință, să achiziționeze noi cunoștințe din diverse domenii, cunoștințe pe 
care le poate conexa cu fondul teoretic și practic pe care îl deține deja.  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. De asemenea, extrașcolarul 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 și un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, fiind propice manifestării spiritului de 
independență și inițiativei. 

Scopul activităților extrașcolare este identificarea și dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 
interesului pentru a cunoaște lucruri noi, 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. În cadrul grupurilor 
mai mari sau mai mici se dezvoltă gândirea critică și se stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o reală corelație  între componenta cognitivă și cea comportamentală.   

Iată câteva stări de spirit privind singularitatea omului, puterea lui de a ști, de a deveni, stări care s-au 
concretizat în mărturii peste ani: 

 „Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând.” — Mihai Eminescu

 „Oricât îți vei schimba înfățișarea, rămâi același om.” — Arthur Schopenhauer

 „Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci.” — Thomas Edison
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 „Trei lucruri arată caracterul unui om: cărțile, prietenii și cadourile.” — Horațiu

 „Judecă un om după întrebările pe care le pune și mai puțin după răspunsurile pe care le dă.”
— Voltaire 

 „Caracterul unui om nu se arată în momentele de confort, ci în cele de schimbări și
controverse.” — Martin Luther King 

 „Poți afla mai multe despre o persoană prin ceea ce spune ea despre ceilalți decât prin ceea
ce spun ceilalți despre ea.” — Audrey Hepburn 

 „Îmi pare rău, dar nu reușesc să aud ce spui. Ceea ce ești și ce faci strigă mult mai tare.” —
Ralph Waldo Emerson 

 „Nu te plânge că ești strivit, dacă te-ai făcut vierme.” — Immanuel Kant

 „Când mă analizez, mă detest. Când mă compar, mă declar mulțumit.” — Blaise Pascal

 „Dacă vrei să știi cine este un om, dă-i o funcție de conducere.” — Robert Brasillach

 „Caracterul fără inteligență face mult, inteligența fără caracter nu face nimic.” — Cicero

 „Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi.” — Mihai Eminescu

   Începănd și sfârșind cu marele nostru Mihai Eminescu, înțelegem că orice ființă umană trebuie să 
devină responsabilă de propria formare, evoluție. Caracterul, ca set de valori după care ne conducem în 
mediul social, începe să se formeze în familie, fiind completat de tot ceea ce oferă școala, prietenii, 
cărțile, experiențele personale. De aceea, orice ieșire din mediul școlar, orice acțiune extrașcolară, nu 
poate fi decât benefică viitorului adult, întrucât aduce noul, ineditul, ce poate servi mai târziu drept 
model. Însă, pentru a sădi frumosul în elevi, se înțelege că e necesar ca dascălii să fie ei înșiși oameni 
frumoși.  

Sănătatea caracterială a fiecăruia dintre noi poate construi o lume mai bună. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. primar: DĂGĂU NICOLETA COSMINA 
Școala  Primară Nr. 1 Ferice 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.. 

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

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. 
Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 
alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 
momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 
societate. 
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Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate 
lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

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

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

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

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 

Bibliografie: 

Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. Editura 
Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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Rolul activităților extrașcolare 
în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 

Prof. înv. primar  DAIANU DANIELA 

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 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. 

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.  

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: 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor. 
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi foarte variat 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute, 
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 
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O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor. 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. 

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. 

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

Bibliografie: 
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Rolul activităților extracurriculare 

Învățător: Dalaban Elena 
Liceul Tehnologic ,,Petre Mitroi’’, Biled 

Se vorbește tot mai des în ultimul deceniu despre importanța activităților extracurriculare și despre 

impactul major pe care îl are asupra formării-dezvoltării individului. 

 Studiile și practica pedagogică efectuată au demonstrat faptul că implicarea elevilor în activități 

specifice educației nonformale aduce, în mod categoric, o bună asimilare de cunoștințe, formarea de 

capacități și deprinderi necesare vieții, cultivând inclusiv munca în echipă și comunicarea la toate 

nivelurile.  

În momentul în care elevul este participant la propria formare, este motivat și are contacte directe cu 

realitatea inconjuratoare, se poate observa ceea ce pedagogii numesc ,,succes’’ sau ,,randament’’. 

Învățarea prin descoperire, aplicată des în cadrul educației de tip nonformal, dar și în cea practicată în 

școli (educația formală) se dovedește a fi de o mare eficiență, elevul putând fi capabil să asocieze 

evenimentele petrecute învățând în această manieră cu ceea ce i se solicită spre rezolvare ulterior. 

Întotdeauna experiența proprie aduce o morală, trimite la interpretări și similitudini cu ceea ce urmează a 

se desfășura. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. Dale Camelia-Voichiţa 
Colegiul Tehnic TRANSILVANIA, Baia Mare 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică specifică, generează sentimente 
profunde în conştiinţa lor.Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. Din 
experienţa didactică am constatat că, înaintea venirii la şcoală,copilul se află sub influenţa benefică a 
folclorului muzical local,a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora satului,care constituie bogăţia 
spirituală a localităţilor rurale. În evoluţia lor serbările se leagă  strâns şi cu evoluţia  sentimentelor de 
mândrie naţională, inspirate din momente importante, precum „1 Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „Ziua 
Eroilor”. Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea deprinderilor de conduită 
patriotică,concretizează sentimente alese pe care le generează evenimentele mari din viaţa poporului 
nostru. 

Asigurarea  climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului şcolar.În 
sprijinul acestui proces am organizat împreună cu elevii  excursii şi vizite. Ele au contribuit la activizarea 
şi dezvoltarea creativităţii elevilor.Prezentându-le frumuseţea, bogăţia şi importanţa locurilor vizitate,li se 
dezvoltă sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi de admiraţie faţă de trecutul istoric şi de bucurie  
că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale oamenilor. Vizitele şi excursiile în ţinutul 
natal au o deosebită valoare pentru educaţia elevilor, acestea sunt organizate tocmai pentru a studia  unele 
descoperiri arheologice sau pentru a marca unele urme,locuri ,monumente de cultură materială şi 
spirituală care pun în lumină evenimente istorice sau social-politice legate de trecutul şi prezentul 
localităţii şi împrejurimilor ei. 

Activităţile menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă adevărate virtuţi 
educative, deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui proces lent,dar profund, 
de cunoaştere a frumuseţilor patriei,a trecutului şi prezentului poporului român,la îmbogăţirea 
simţămintelor lor. Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de vedere al educaţiei,prin 
înţelesul plin de originalitate şi expresivitate în care se realizează transmiterea ideilor şi sentimentelor. 
Valoarea izvoarelor istorice locale au darul de a acţiona în mod direct asupra elevilor trezindu-le impresii 
profunde, deoarece ei participă activ la cunoaşterea istoriei locale şi a Istoriei României. 

 Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de lărgire a 
orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de ţară. După ce au citit 
lecturile recomandate ,se impune interpretarea conţinutului lor. De aceea, este necesară organizarea unor 
discuţii pe marginea cărţilor citite.  

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

 Eficienţa educativă depinde de măiestria pedagogică a cadrelor didactice, de respectarea 
particularităţilor de vârstă şi de cunoaşterea metodicii.  

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea gândirii, 
limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe care îl joacă 
lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi condiţionat 
de vârsta micilor şcolari. 

 Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare educaţiei 
pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică îngrijită 
constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte gândirea 
copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre viitor, 
pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l entuziasmează 
şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, mai corect în conduită. 
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 Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de 
vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor piese 
pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se prezinte la 
un înalt nivel artistic şi de disciplină. 

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

 Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

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

 Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, 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 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot realiza 
sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în Pădurea Comorova, 
judeţul Constanţa şi la Acvariul din oraşul Constanţa. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 
texte. 

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

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

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

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  nivel 
primar. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans 
ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 
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În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare 
sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost 
interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de 
mişcare. 

Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.  
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„SĂPTĂMÂNA ALTFEL - SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 
ŞI PROCESUL EDUCAŢIONAL 

prof. Damaschin Eustina Gianina 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

Activităţile extraşcolare sunt parte a activităţilor pe care şcoala, prin intermediul cadrelor didactice şi 
al părinţilor, le desfăşoară împreună cu elevii, pentru a desăvârşi munca educativă desfăşurată de şcoală şi 
de familie.  

Aceste activităţi se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar, cu o frecvenţă care ţine de 
disponibilitatea de timp a cadrelor didactice şi a copiilor, de posibilitatea asigurării finanţării activităţii.  

De foarte multe ori, ceea ce ne împiedică să realizăm toate activităţile extracurriculare pe care ni le 
propunem sunt tocmai constrângerile de timp şi cele financiare.  

Uneori poate reuşim să atragem fonduri prin proiecte finanţate de primării dar cel mai adesea, trebuie 
să recunoaştem, finanţarea o asigurăm din fonduri proprii (ale cadrelor didactice) sau din contribuţii ale 
părinţilor (dacă se poate şi când este vorba de sume mai mari care sunt necesare desfăşurării unor astfel 
de activităţi – excursiile de exemplu, dacă nu sunt parte a unui proiect finanţat de primărie sau de vreo 
organizaţie nonguvernamentală, nu pot fi organizate fără sprijinul financiar al familiilor copiilor). 

Cu toate acestea, din pasiune, realizăm tot felul de activităţi în care implicăm elevii noştri pentru a 
realiza o serie de obiective pe care le presupune munca educativă a oricărui cadru didactic şi cu atât mai 
mult a unui diriginte sau învăţător.  

Excursiile sunt totdeauna o modalitate prin care contribuim la educarea elevilor noştri dar scopul lor 
principal, din punct de vedere al profesorului care le organizează, nu este socializarea, care este scopul 
principal al elevilor, ci îmbinarea plăcutului cu utilul, învăţarea, într-un mod mult mai puţin formal, 
despre ceea ce înseamnă forme de relief, şi România ne oferă posibilitatea, la aproape orice excursie, dar 
mai ales la cele care au o durată de cel puţin 2 zile să diferenţiem forme diferite de relief, despre 
meşteşuguri şi dezvoltare economică, despre istorie şi valorificarea turistică a diverselor obiective şi abia 
apoi despre ce înseamnă socializarea, petrecerea timpului împreună cu colegii, constrângerile legate de un 
anume program şi încadrarea în timp, despre modul în care alegem să ne comportăm în diverse locuri în 
care ne deplasăm. 

„Săptămâna altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, introdusă în sistemul educaţional 
preuniversitar acum câţiva ani a adus cu ea noi provocări pentru cadrele didactice şi pentru familiile 
copiilor, la fel cum a provocat şi operatorii economici din turism să îşi modifice, măcar parţial, optica. 
Varianta în care toate şcolile din învăţământul preuniversitar aveau programată această „Săptămână 
altfel” în aceeaşi perioadă s-a dovedit a fi mai puţin pragmatică: pentru o localitate, fie ea şi reşedinţă de 
judeţ, nu ai cum să cuprinzi, la cele câteva unităţi muzeale, toate clasele de elevi care doresc să vină să 
viziteze expoziţiile. Planificările vizitelor cu cel puţin câteva săptămâni înainte, aglomerarea exagerată 
din cele câteva zile, gradul de uzură la care ajung muzeografii care nu mai prididesc cu explicaţiile iar şi 
iar, grupurilor de elevi care se succed cu viteză, vizita grăbită a grupurilor pentru a face loc şi altor 
doritori nu au făcut decât să ducă pe de o parte, la blazarea lucrătorilor din muzee, pe de altă parte, la 
neatenţia şi superficialitatea elevilor în analizarea exponatelor prezentate.  

Limitarea excursiilor la o zi din aceeaşi săptămână altfel, eventual mai multe cu condiţia cuplării cu 
sfârşitul de săptămână, a dus, din ceea ce am putut observa direct, la supraaglomerarea agenţilor de turism 
şi la scăderea calităţii asigurate, ca să nu mai discutăm despre numărul limitat de mijloace de transport 
adecvate nevoilor grupurilor şcolare de care operatorii dispun, sau de imposibilitatea participării tuturor 
elevilor dintr-un colectiv la o excursie. Elevii care se află în imposibilitatea participării la excursie, în 
grija cui rămân? A altor cadre didactice, care sunt puse în situaţia de a desfăşura activităţi la nivelul şcolii, 
cu copiii strânşi de la mai multe clase, copii cu preocupări diferite dar care trebuie armonizate pentru ca 
activitatea să se desfăşoare în condiţii optime. Pe de altă parte, organizarea unei excursii, chiar şi de o zi, 
presupune, printre altele, asigurarea supravegherii elevilor, non-stop, de un număr mai mare de cadre 
didactice: la un autocar cu 40 de copii este obligatorie, prin normative, participarea a cel puţin 4 cadre 
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didactice (sau, în varianta mai permisivă, a 4 adulţi, cel puţin unul fiind cadru didactic), ceea ce duce la 
diminuarea disponibilităţilor în şcoală.  

Eu, personal, din experienţa ca profesor participant la excursii cu elevii, am putut observa că în 
excursiile în care elevii sunt însoţiţi doar de cadre didactice, comportamentul elevilor şi colaborarea cu ei 
este mult mai uşoară decât atunci când avem cu noi şi părinţi ai copiilor. Adesea, aceştia nu au grijă decât 
de copilul lor şi, ceea ce e mai dureros, de multe ori sunt mai puţin cooperanţi în anumite chestiuni de 
organizare decât copiii. De aceea tind să cred că o excursie şcolară e mult mai bine să fie organizată şi 
desfăşurată în colaborare cu părinţii dar aceştia să nu participe la excursie în acelaşi autocar cu copiii lor. 
Doresc să meargă pe acelaşi traseu cu copilul, să intre în aceleaşi muzee în care noi alegem să oferim 
experienţe copiilor, atunci să meargă într-un alt grup, fie cu mijloacele de transport personale, fie cu un 
mijloc de transport asigurat de agenţia de turism, dar fără să intervină în deciziile organizatorice ale 
excursiei. Copilul să ştie că părinţii veghează de la distanţă asupra lor dar în autocar să fie doar cu colegii 
şi cadrele didactice, care sunt „autorităţile” recunoscute în excursie. Bineînţeles, există şi excepţii, părinţi 
foarte implicaţi, care merg în excursii de la începutul şcolarităţii copilului şi care în timp, au învăţat şi 
regulile unei excursii: deciziile se iau de către profesori, în scopul asigurării binelui colectiv, cu protejarea 
copiilor aflaţi la un moment dat, într-o situaţie specială.  

Modificarea datei de începere a „Săptămânii altfel”, asigurarea posibilităţii desfăşurării acestor 
activităţi într-un interval de timp mult mai larg, ne oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi interesante, 
fără să supralicităm anumite instituţii (muzee, firme la care să mergem în vizite, ateliere meşteşugăreşti 
sau chiar operatori de turism). 

Experienţele anterioare au arătat că în orice perioadă am planifica activităţile „săptămânii altfel”, 
totdeauna vor exista factori neprevăzuţi. aceştia ţin mai ales de manifestările climatice: poate fi iarnă cu 
foarte multă zăpadă sau cu prea mult ger, pot fi perioade de început de primăvară care să fie prea 
ploioase, sau prea calde... Indiferent de situaţie, însă, noi avem capacitatea de a ne adapta programul 
astfel încât, „Măria Sa, Copilul!” să nu aibă de suferit: o activitate sportivă programată afară, în parc, 
poate fi mutată în sala de sport a şcolii, o activitate ecologică, de strângere a deşeurilor din zona şcolii sau 
dintr-un parc din apropiere, dacă vremea e atât de rea că nu permite desfăşurarea acţiunii conform 
planificării, se poate transforma într-o activitate de bricolaj în care materia primă să o reprezinte o serie 
de ambalaje catalogate adesea ca deşeuri, cărora elevii noştri să le dea un nou aspect şi mai ales, o nouă 
utilitate, să realizeze lucruri noi, utile şi intersante din obiecte „de aruncat”. 

De aceea. am putea spune că activităţile din „săptămâna altfel” reprezintă o măsură a capacităţii 
creatoare a cadrelor didactice, o nouă măsură a implicării în realizarea şi consolidarea educaţiei elevilor 
îndrumaţi. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare  
în învăţământul preuniversitar 

Prof. Damian Cristina-Daniela 

,,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 vremea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori) 

Activităţile extraşcolare au rol important în dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate demonstrează că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare. Prin 
activităţile la care participă ei îşi însuşesc cunoştinţe în diverse domenii: ştiinţă, tehnică, artă, literatură. 
Participând la activităţi cultural-artistice, vizionând piese de teatru, filme la cinematograf, acestora li se 
dezvoltă dragostea pentru frumos. Şi nu în ultimul rând, activităţile extraşcolare acţionează şi asupra 
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Când vorbim despre activităţile extraşcolare facem referire la acele activităţi care se desfăşoară în 
afara mediului şcolar, în afara instituţiei şcolare, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau 
chiar a mai multor instituţii. Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi 
vizează, de regulă, acele activităţi cu  rol complementar orelor clasice de predare-învăţare. Acestea pot fi 
excursii, drumeţii, vizite la diverse instituţii publice, muzee, vizionare de spectacole de teatru, operă, 
activităţi artistice, cercuri tematice, activităţi sportive, etc. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi care le deosebesc de cele şcolare, fiind diferite din 
punct de vedere al conţinutului, duratei, spaţiului de desfăşurare, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu, conţinuturile sunt alese ţinând cont de interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o 
formă complementară de activitate, care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă talentul, vocaţia, 
încurajând competiţia, comunicarea, asumarea de responsabilităţi, abordările bazate pe imaginaţie, 
iniţiativă şi opţiune, oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al 
copiilor, rezultând astfel formarea unei personalităţi complete şi complexe. De asemenea, activităţile 
extraşcolare reprezintă un element fundamental în relaţia şcoală-familie-comunitate. 

Activităţile extraşcolare au un rol important în ansamblul influenţelor educative. Participarea elevilor 
la acest tip de activităţi le lărgeşte orizontul cultural, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe 
dobândite în cadrul orelor de curs. De asemenea, reprezintă un mijloc de formare a competenţelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acţiunile şi extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Acestea reprezintă în acelaşi timp un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-şi 
folosi, în mod util şi raţional, timpul liber. Şi nu în ultimul rând, o altă particularitate a activităţilor 
extraşcolare o reprezintă legătura acestora cu partea partică. Aplicarea cunoştinţelor dobândite în cadrul 
activităţilor şcolare are valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în 
derularea acestor activităţi este faptul că elevii pot fi antrenaţi atât în iniţiere şi organizare, cât şi în modul 
de desfăşurare a acestora. 

Aşadar, elevii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să participe la activităţile extraşcolare, să se implice afectiv, 
cu bucurie şi entuziasm în ceea ce fac. 

În cocluzie, putem afirma că activităţile extraşcolare generează şi dezvoltă relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine corectă faţă de scoprile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea 
şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se 
desfăşoare sistematic şi cu mai multă eficienţă, în vederea dezvoltării armonioase a elevilor. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

GPN NICULESTI, VINTILĂ-VODĂ 
PROF INV. PRESC. DAMIAN MARILENA 

„Eforturile de crestere ale copiilor sunt eforturi de a obţine independenţa. 
Rolul nostru este să ii ajutăm să acţioneze şi să gândeasca.” 

(Maria Montessori) 

Modelarea, formarea şi educatia omului cere timp şi daruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni in a căror formatie caracterul şi inteligenta se completează pentru propia evolutie a individului. 

In şcoala contemporana eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura in care reuşeşte să puna bazele formării personalităţii lui. 
În acest cadru, invăţămantul are misiunea de a-i forma pe copii sub toate aspectele: psihointelectual, fizic 
si socioafectiv. 

Procesul educaţional din gradiniţe presupune şi forme de munca didactica complementară activităţilor 
obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţa in afara activităţilor obligatorii sau activităţi 
desfaşurate in afara grădiniţei sub atenta îndrumare a educatoarelor. Ele sunt activităţi extracurriculare. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurriculara îşi are locul bine stabilit în formarea 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. S-a observat faptul că 
activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi 
detensionare. 

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

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 o da faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de 
impresii şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. Vizionarea unor filme, diafilme, 
spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 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 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. 
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Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea lor suferind modificari pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor de educaţie fizica, 
şi ajuta la dezvoltarea psiho-motrica  a copiilor, cei mici participând cu multa placere . 

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 elevilor. 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. 

În concluzie, activitatile extracurriculare au un  rol important in formarea caracterului colectiv care 
conduce la « sudarea legaturii » dintre cei mici, îi învaţa să trăiasca în grup, să colaboreze, să accepte, să 
respecte părerile celorlalti, le dezvoltă curiozitatea, interesul, iniţiativa, persistenţa şi creativitatea. 

      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 

3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucureşti, 2007 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Damian Veronica 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Șărmășag, jud. Sălaj 

Şcoala de azi, dar, mai ales, şcoala de mâine schimbă statutul profesorului şi al elevului. Vremea lui 
„magister dixit“ a trecut, învăţarea nu mai este un simplu proces de “predare”, de “comunicare” a 
cunoştinţelor pe o programă şcolară intangibilă şi pe un manual şcolar unic, şi de “preluare”, de 
“asimilare” pasivă din partea elevului. Din “obiect” al acţiunii educative, elevul devine “subiect” al 
formării sale profesionale, îşi formează capacităţi intelectuale şi trăsături morale. Anii de experienţă ca 
profesor de limba şi literatură română m-au ajutat să înţeleg că reuşita unei activităţi de predare-învăţare 
are la bază o relaţie de parteneriat strategic între cei doi factori implicaţi în învăţare: profesorul şi elevul.  

Consider că trebuie să oferim elevilor posibilitatea să gândească, să descopere şi să creeze, dar mai 
întâi trebuie ajutaţi să-şi însuşească tehnica specifică de lucru pentru fiecare operaţie pe care le-o 
propunem spre efectuare. Această idee este concretizată în activitățile extrașcolare , prin modalităţile 
active şi ,de ce nu atractive,  de abordare a diferitelor teme, desfăşurate la atelierul de teatru  şi la cercul 
de lectură.  A deveni „pedagog de şcoală nouă” în adevăratul sens al cuvântului, nu este „o misie” uşoară, 
însemnă un zbucium lung şi anevoios, născut sub zodia sacrificiului. Pentru că trebuie să îngropăm, să 
zidim deşertele iluzii – altădată vise aureolate – şi să ne fabricăm alte aripi cu care trebuie să zburăm spre 
văzduh. Oare este posibil?! În fiecare din noi se poate identifica un meşter Manole, dornic să ridice „Altă 
monastire / mult mai luminoasă / şi mult mai frumoasă”. 

Cercul de lectură, iar, mai apoi, atelierul de teatru, sunt modalități concrete prin care personajul-actor 
reflectă o mare parte a caracterului uman. 

Integrat în lucrarea literară sub forma unei imagini, omul rămâne una din căile de a umaniza 
caracterul, făcând astfel parte dintr-un plan mai îndepărtat și mai indirect de a umaniza acțiunile eroilor și 
oponențiilor acestora. În capitolul dedicat „eroului”, B. Tomashevski, în teoria literaturii sale, a atras 
atenția asupra procesului personajului masculin, inclusiv asupra formelor de descriere a valorii portretului 
concepute pentru a conferi o identitate personajului.  

Masca, în opinia lui B. Tomashevski, facilitează atenția cititorului, face posibilă identificarea 
tipologiei umane, obținând funcția unui factor de ordine. Aceasta conduce la o concluzie cu privire la 
funcția portretului în lucrarea literară: reduce gradul de indeterminare prin fixarea imaginii unui personaj. 
Observația, în timp ce Tomashevski plasează personajul literar într-un pasaj destul de vag, rămâne 
confuză și incompletă, limitele sale fiind o consecință a terminologiei folosite. Cercetătorul rus aderă la 
termenul masculin, poate traducerea echivalentului grecesc, ale cărei lucrări retorice vechi au construit 
noțiunea de descriere având ca obiect figura, corpul, caracteristicile sale, calitățile fizice sau doar 
aspectul. Prin urmare, termenul „mască” disociază descrierea fizică cu cea a moralității. Fiind folosit de 
B. Tomashevski, acest concept putea primi, de aici, o justificare etimologică, expunând cititorului fie o 
mască tragică, o mască rituală sau o mască ancestrală, într-o configurație de forme inflexibile cu un 
înțeles unic și definitiv. 

Conform caracterului tradițional al educației, citirea textelor narative,devenite, apoi,dramatice este 
unul dintre pilonii educației morale. Hoffman susține că expunerea la astfel de povestiri are un impact 
formativ asupra caracterului moral, deoarece aceste texte conțin motivațiile și aspirațiile eroilor morali 
care se confruntă cu o varietate de conflicte de aceeași natură.1 Prin citirea acestor texte, copiii învață 
valori morale tradiționale și identifică eroi pe care să-i imite. Conform lui Jouve (1988), o literatură vastă 
creează empatie și valori împărtășite și este capabilă să demonstreze natura morală și imorală a 
personajelor. Astfel, o poveste „vorbește” cu fiecare individ într-un mod similar. Citind o poveste cu rol 
moralizator, un copil învață cât de important este să „trăiască” o virtute și să dobândească o înțelegere 
mai profundă a vieții morale.2 

Astfel, nu este înțelept sau necesar ca profesorii să explice elevilor punctul culminant al unei povestiri 
morale, deoarece povestirile mari lucrează prin propria lor magie. Cu alte cuvinte, poveștile au o putere 

1L.F. Hoffmann  , Le nègre romantique; personnage littéraire et obsession collective, Payot, 1973, p.66 
2 V. Jouve,  L'effet-personnage dans le roman, Presses universitaires de France,1998 
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proprie, care poate fi împiedicată de discuțiile adulte. Într-adevăr, această părere presupune că simpla 
citire a tezaurului poveștilor morale se auto-instruiește în virtuți. Deși ar fi foarte dificil să se măsoare 
dacă adulții împiedică înțelegerea virtuților, există mai multe ipoteze făcute prin prisma caracterului 
tradițional al literaturii care pot fi examinate prin revizuirea constatărilor relevante.  

În conformitate cu o perspectivă constructivistă a dezvoltării umane, indivizii sunt factori activi care 
interacționează cu lumea din jurul lor. Prin implicarea activă, individul asimilează informații, găzduiește 
idei noi și construiește rețele și scheme conceptuale, respectiv structuri generale de cunoaștere care se 
regăsesc în memoria pe termen lung. De fapt, ele sunt esențiale pentru înțelegerea umană, oferind 
structură sau sens experienței prin interconectarea logică a diferitelor aspecte.  Acestea oferă îndrumări 
pentru evaluarea și rezolvarea problemelor. În aceste moduri, schemele facilitează procesarea 
informațiilor generale și, prin urmare, sunt indispensabile pentru înțelegere. Astfel, cititorii nu sunt 
asimilatori pasivi ai conținutului textual. Dimpotrivă, ei construiesc în mod activ sens prin aplicarea 
cunoștințelor lor anterioare asupra conținutului textului. Ca urmare a unei astfel de lecturi active și 
constructive, cititorii nu au aceeași reprezentare mentală cu privire la personajul literar din simpla citire a 
unui text. În schimb, este probabil ca elevii să construiască în mod activ sensul poveștii pe baza 
cunoștințelor anterioare. 

Efectul dezvoltării judecății morale asupra citirii a fost examinat în mai multe studii. De exemplu, am 
studiat efectele dezvoltării judecății morale asupra tipului uman. Elevilor li se poate cere  nu numai să își 
amintească acțiunile generale ale narațiunii, ci și ceea ce gândea protagonistul în contextul luării unei 
decizii. Astfel, din această activitate se poate deduce faptul că lecturarea cu succes a textelor narative cu 
tentă morală necesită mai mult decât abilitățile de citire și comprehensiune.  

Astfel, dezvoltarea morală a cititorului sau cunoașterea morală prealabilă influențează, de asemenea, 
analiza personajelor din textele narative cu caracter moral și complex. În acest context, mesajele morale 
transmise în textul narativ-dramatic prin prisma personajelor literare reprezintă o temă specială pe care 
cititorul o pune în comun și care este influențată de abilitățile de citire și de dezvoltarea morală.  
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Rolul  activităţilor extrașcolare – exemplu de bună practică 

Prof. înv. primar Dămoc Cecilia 
Liceul Teoretic,, Vasile Alecsandri’’ Săbăoani 

Activitățile extracurriculare reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la 
nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-
cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. Activităţile extracurriculare se organizează în 
spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de regulă în afara orarului principal. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a le oferi elevilor o alternativă la educația pe care o primesc la 
școală. Astfel, ei sunt îndemnați să ia parte la tot felul de activități recreative, dar care, totodată, să-i 
stimuleze intelectual, să-i ajute să descopere și să experimenteze noi trăiri. 

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, şezătorile, serbările,  spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. 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 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 însuşi 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. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Printre activitățile extrașcolare care au un impact pozitiv asupra copiilor, se numără și participarea la 
diverse campanii de conștientizare. Elevii trebuie să participe de asemenea la diferite activități care 
militează pentru sănătate, protejarea mediului, dezvoltarea simțului civic etc., astfel încât ei să devină 
activi în problemele societații actuale. 

Voi descrie în cele ce urmează o activitate extrașcolară specifică Sărbătorii Pascale. 

Argument 

Odată cu venirea primăverii, oamenii se pregătesc de sărbătoarea Învierii Domnului. Copiii de la 
școala organizatoare învață despre sacrificiul Mântuitorului, pictează ouă roșii și îl așteaptă pe Iepurașul 
care vine cu daruri pentru ei. 

Sărbătorile sunt bucuria copiilor datorită și cadourilor pe care le primesc. Ei vor învăța în urma acestei 
activități că este plăcut să primești, dar este  minunat să dăruiești.  
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TITLUL De Paște fii mai bun! ( serbare colectivă  pentru copiii de la Școala Specială) 
TIPUL DE 
ACTIVITATE 

Educație civică 

GRUP ȚINTĂ Elevii claselor  pregătitoare , I și a II-a, de la școala organizatoare a activității si elevii 
de la o Școală Gimnazială Specială 

PROFESOR Se specifică numele cadrelor didactice implicate 
SCOP Egalizarea șanselor, crearea unei punți de legătură, solidaritate între copiii cu și fără 

dizabilități, dezvoltarea simțului civic 
OBIECTIVE -să permit comuniunea emoțională și cognitivă 

- să antreneze psihomotric școlarii pentru creșterea performanțelor, autocontrol, 
concurență 
- să dezvolte la copii capacități de muncă în echipă, de abordare interdisciplinară a 
unor teme 
- să realizeze activități practice și să valorifice rezultatele obținute, în sprijinul 
comunității 
- să implice în activități specifice proiectului scolari din clasele pregatitoare, I, a II-a, 
dar și elevii defavorizați din punct de vedere material și cognitive, acțiunea 
finalizându-se cu daruri oferite celor de la Școala Specială 

REZULTATE 
AȘTEPTATE 

-realizarea unei serbări care să impulsioneze copiii să reacționeze pozitiv pe o scenă 
-oferirea de daruri aduse de familiilor copiilor din clasele pregătitoare,I ,a II-a, pentru 
cei de la Școala Specială 

RESURSE 
MATERIALE 

-scenă, jucării, dulciuri și hăinuțe oferite de părinții și profesorii de la școala 
organizatoare, pentru copiii de la Școala Specială 

RESURSE DE 
TIMP 

3 ore 

Concluzii 
Serbarea organizată a făcut posibilă întâlnirea unui mare număr de copii. Aceștia au dat frâu liber 

imaginației și au cântat, au dansat, au spus poezii închinate primăverii și Învierii Domnului. 
Gazdele de la Școala Specială au primit darurile oferite cu generozitate de copiii veniți în vizită. 
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: 

1. http://www.asociatia-profesorilor.ro/rolul-si-importanta-activitatilor-extracurriculare.html
2. Exemple de bune practici- RED ISMB- Modul I
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Formarea abilităţilor socio-emoţionale 
prin activităţi extracurriculare şi de tip out-door 

Dan Emanuela 

Abilitățile socio-emoționale constituie cheia adaptării viitorului tânăr la societate, la condițiile 
economice și valorile culturale ale acesteia. 

Importanţa formării încă de la vârstă preșcolară, când copilul deschide ochii spre cunoașterea lumii, 
este de necontestat. 

Dacă în perimetrul restrâns al spațiului educațional, unde regulile clasei sunt bine stabilite, copiii 
dezvoltă abilități sociale legate strâns de activitățile desfășurate în interior, în spațial out-door aventura 
cunoașterii devine ,mult mai extinsă. Activitățile extracurriculare cuprind o paleta largă de manifestări și 
sunt expresia creativității cadrului didactic. Un educator tip de manager democrat al clasei va organiza cât 
mai des ieșiri în afara clasei, excursii, vizite la muzee, etc. Abilitățile sociale se referă în cazul acesta la 
dezvoltarea abilităților de comunicare, de relaționare și comportament civilizat, manifestate în diferite 
situații: excursii, vizite la muzeu, spectacole, concursuri sportive și de creație artistică etc. 

În timpul unei excursii copilul învață să se comporte în mijlocul de transport, să-și exprime emoțiile 
față de cele observate, legate de impresiile de călătorie, învață să împărtășească cu cei din jur bucuria de a 
descoperi noi orizonturi. 

Comunicarea devine mult mai firească, naturală, se rup barierele inhibiției, deoarece mediul out-door 
este neconstrâns de limitări de spații sau convenții. 

Am organizat o excursie la București, unde am fost invitați la teatrul Excelsior la un spectacol de 
teatru cu piesa “Pinochio”. Copiii au văzut prin intermediul personajelor interpretate  de marionete și 
actori, diferite tipuri de comportament pozitiv, negativ. Și-au exprimat dorința cu cine ar dori să semene, 
au dezaprobat faptele rele și au apreciat prin aplauze și exclamari pe cele bune. 

Expresivitatea bucuriei cu care au participat la trăirile firului epic al poveștii, se citea pe chipurile lor! 
Aptitudini sociale și emoționale au fost puse în joc în mod direct în această situație favorabilă lor. După 
vizionarea spectacolului, o plimbare pe lacul Herăstrău a prilejuit împărtășirea bucuriei de a vedea 
peisajul lacului cu vegetația lui aparte. Noutatea unui mijloc de transport, vaporașul și faptul că puteam 
stă împreună, părinți, copii, educatori ca o mare familie reunite, a contribuit la socializarea și formarea 
unității grupului clasei noastre.  

A petrece un timp valoros și a dezvolta abilități sociale pozitive, înseamnă să ferești copilul de 
anxietate, să-l faci să-i crească stima de sine și în raport cu cei din jur. 

Următorul obiectiv al excursiei noastre, a fost vizionarea muzeului Țăranului Român, unde copiii au 
luat la cunoștință tradițiile și obiceiurile româneşti străvechi. Portul, modul de a construi, geniul inventiv 
al țăranului român au prilej de formare a unor abilități de relaționare și comunicare. 

În atelierul “Micul olar”, copiii au învățat tehnica olaritului și au realizat o lucrare colectivă, o 
macheta cu o căsuța țărănească. Am deprins comportamnete de altruism și spirit de echipa, s-au completat 
și ajutat reciproc. Unul din tipul de comportament de baza social fiind fair-plaiul, să recunoști si sa 
accepți și contribuția colegului tău, prietenului, într-un final. 

Abilitățile cognitive se dezvoltă în strânsă legătură cu cele sociale într-o activitate extracurriculară 
cum ar fi o vizită la “Ferma animalelor” – Pantelimon, București. 

Copiii au învățat cum se hrănesc animalele, cum se îngrijesc, participând cu placere la aceste 
activități. Și-au exprimat emoțiile legate de animalele pe care le îndrăgesc foarte mult: au mângâiat 
poneii, s-au jucat cu iepurașii pe care i-au hrănit cu morcovii aduși de acasă. 

Abilitățile sociale reduc factorii de risc pentru adaptare la școală, pentru performanțe scăzute, asigura 
sănătatea mintală și emoțional a preșcolarului. Ele se formează în situații favorabile, cum sunt activitățile 
extracurriculare intărind comportamnete și atitudini positive, ducând la echilibru emoțional, stăpânire de 
sine. 

La întoarcere copiii au cântat, au spus poezii în autocar, un prilej minunat de a comunica și exprima 
trăiri pozitive, bucuria de a fi cu părinții și colegii lor. 
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Folosind situații favorabile am exersat abilități sociale prin modelarea simbolică în cazul personajelor 
din povestea urmărită în spectacol sau prin ghidarea comportamentului copilului în cazul învățării lucrului 
în echipă în confecționarea obiectelor de artă (olărit). 

Se știe că fiecare copil este unic în felul de a gândi și reacționa. Intensitatea cu care fiecare a trăit 
experiențele oferite de această excursie a fost exprimată și în modul artistic, în funcție de talentul și 
priceperea lor, prin organizarea unui concurs de desene cu tema “Călătorie în capitala noastră, București”. 
Copiii au desenat impresii din excursie, ceea ce le-a plăcut mai mult. Au dovedit că sunt capabili să 
recunoască propriile emoții, identificându-se în picturi, desene, colaje. 

Bucuria exprimată prin culori și forme vesele, cum numai ei știu să le redea, identificarea unor 
sentimente de admirație față de natură sugerate prin limbaj plastic sunt un prilej de a demonstra abilităţile 
socioemoţionale pe care le-au format. 
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Activitǎțile extrașcolare și extracurricurale, 
o modalitate eficientǎ de promovare a școlii

Autor: inv. Dan Paula Mihaela 
Liceul Tehnologic Gurghiu 
Loc. Gurghiu, jud. Mureș 

Şcoala și sistemul educațional, ȋn ultimii ani, au suferit o serie de modificǎri atȃt la nivel 
organizațional, cȃt și la nivel de curriculum. Aceste modificǎri sunt cauzate de un anumit  cumul de 
factori externi și interni. Factorii externi fiind: numǎrul scǎzut de elevi și restrȃngerea de activitate ȋn 
anumite școli, cauzat de migrarea populației, iar factorii interni sunt cei cauzați de schimbarea 
curriculumului, de modificarea planului cadru și a altor procedure educaționale. 

Numeroasele modificǎri aduse sistemului educațional a fǎcut ȋn timp sǎ scadǎ credibilitatea școlii ȋn 
fața elevilor, dar și a pǎrinților. Din acest motiv, fiecare școalǎ, trebuie sǎ vinǎ cu un plan de promovare a 
serviciilor oferite de cǎtre aceasta. 

O modalitate foarte bunǎ de promovare sunt activitǎțile extrașcolare și extracurricurale, pentru cǎ la 
acest tip de activitǎți, elevi, participǎ cu drag, interes și entuziasm. 

Pǎrinții, adorǎ sǎ ȋși vadǎ copiii pe scenǎ, sǎ fie implicați ȋn tot felul de ateliere, concursuri, excursii și 
serbǎri etc. În acest mod, aceștia, considerǎ cǎ elevii sunt apreciați, importanți, implicați și activi ȋn viața 
școlii. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o lume 
dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății 
psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al 
elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 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. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 
internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a 
unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova 
activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Considerȃnd cǎ este foarte importantǎ promovarea școlii, eu, ȋn calitate de cadru didactic, am incercat 
sǎ implic elevii ȋn  cȃt mai multe programe: concursuri, excursii, serbǎri, proiecte, care sǎ ducǎ la ridicare 
prestigiului școlii. 

În cele ce urmeazǎ voi prezenta cȃteva imagini realizate ȋn cadrul diferitelor activitǎți desfǎșurate ȋn 
școalǎ și nu numai: la teatru, la Zoo, serbare de Crǎciun, programul Colgate, Ziua Romȃniei etc. 
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În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: 
educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 
reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 
Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE               
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. pt. inv. primar, Danciulescu Geta,  
Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul„ Babiciu, jud. Olt 

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 

educaţională. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. 

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, toleranţa, 

comunicarea interculturală etc. 

Cadrele didactice manifestă disponibilitate în realizarea unor activităţi extraşcolare de interes local, 

naţional şi internaţional, cum ar fi : sarbătorirea Zilelor scolii, Zilei europene a siguranţei rutiere, 

Haloween, Ziua educatiei ,Saptămâna Educaţiei Globale, Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor 

Române, Martie, luna mărţişorului, 9 Mai - Ziua Europei ,  1 Iunie şi aplică metode de lucru atractive. 

Ne propunem ca activităţile ce se vor desfăşura în biblioteca şcolii sa fie diversificate , sa fie create în 

concordanţă cu dorinţele şi aptitudinile elevilor pentru ca aceştia să vină cu plăcere şi să aprecieze 

importanţa lecturii. Scopul acestor activităţi va fi diminuarea interesului pentru jocurile pe calculator şi 

pentru alte atracţii dăunătoare dezvoltării lor intelectuale. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor pentru învățământul primar – Dancu Doina 
Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu 

Activităţile extraşcolare oferă modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor încă din clasele 

primare. Excursiile, drumeţiile, vizitele, vizionările de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit 

comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. Acestea  implică în mod 

direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 

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.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează 

copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Cu ajutorul excursiilor, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și 

au creat opere de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de activitate are o valoare deosebită deoarece 

constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice.  

Participarea la activități extracurriculare ajută copilul să întâlnească oameni noi, cu experiențe 

diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul elevilor care 

întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor.  

Totodată, acest lucru angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, 

dezvoltă spiritul de cooperare și contribuie la formarea colectivului de elevi. Aceștia se autodisciplinează 

deoarece se supun de bună voie regulilor, asumându-şi totodată și responsabilităţi. 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002
2. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațională 

Profesor Învăţământ Primar Dandu Melania 
Şc. Gimnazială Răstolița, Loc. Răstolița 

“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. 

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:  

* Bruner, J. S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

ÎNV. TUDORACHE DANIELA 
Școala Gimnazială Unirea, jud. Brăila 

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

Pornind de la acest îndemn, avem datoria să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 
reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a 
decide, pentru că perioada şcolară este decisivă pentru formarea tânărului de mâine. 

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 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. 

Educaţia extrașcolară, 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 natură. 
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, 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. 

 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, 
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în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează pozitiv. 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. Având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activităţiile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Ele au menirea 
de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă 
educaţională. Aceste activităţi au un rol important în cultivarea gustului pentru lectură, 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 șezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă. 

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv, ci şi moral-afectiv şi 
estetic. Integrarea acestor experiențe presupune o îmbogăţire a culturii etice și estetice şi a noastră, a 
cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extrașcolare, prezintă unele particularităţi ce se 
referă la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de organizare și metodele folosite. 

Bibliografie: 

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

Cosmin DARABAN, prof. educaţie fizică şi sport, 
Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru 

Deși activitățile extracurriculare sunt dificil de gestionat în timp ce se acordă foarte mare atenţie 
activităţilor de la clasă, viața socială și alte activități constituie o oportunitate care nu trebuie ignorată. 
Școala oferă elevilor o multitudine de activități de care ar putea beneficia copiii în viitor, deoarece 
abilitățile predate sunt transferabile spre alte aspecte ale vieții lor. 

Există, de asemenea, programe care sunt concepute pentru a ajuta elevii cu risc crescut de abandon 
şcolar sau repetenţie. Copiii care sunt implicați în activități ale unor cluburi sportive sau artistice au o rată 
mai mare de reuşită la examenele importante din adolescenţă şi prima tinereţe, mai puține corijenţe și un 
raport de participare mai bun decât cei care nu sunt implicați în astfel de activități. 

Kenny Smith, consilier școlar în Thatcher, Arizona, susține că elevii sunt capabili să obțină note 
universitare mai mari din activitățile extracurriculare la care iau parte în timpul vieţii lor şcolare. "Ei 
învață să-și gestioneze timpul, să-și amelioreze stresul și să învețe să depună eforturi pentru excelență în 
mai multe lucruri." 

Din păcate, aceia care nu cunosc beneficiile activităților extrașcolare și presupun că ele nu vor face 
altceva decât să distragă atenția elevului, făcându-l incapabil să se descurce bine în școală, sunt adepţii 
educaţiei tradiţionaliste, inadaptate la cerinţele educaţionale actuale şi la mersul societăţilor moderne. 
Cercetătorii, cum ar fi Erin Massoni, descriu de ce acest lucru a fost disproporționat, deoarece activitățile 
extracurriculare pot spori aptitudinile de stimă de sine și de gestionare a timpului. De asemenea, astfel de 
activități cresc valoarea organizării perioadelor de învăţare şi relaxare,dar şi de organizare a lucrurilor 
personale, care se poate aplica la școală și, de asemenea, în camera lor. Aceste activități oferă în final 
copilului un sentiment sporit de apartenență, ceea ce duce la un comportament mai bun al acestuia în 
colectivitate. 

Actuali studenţi de la universităţi de top din lume apreciază rolul benefic pe care l-au avut asupra 
dezvoltării lor ca fiinţe sociale programe ca „Şcoala Altfel” sau „Şcoala după şcoală”, susținând că 
"activitățile extrașcolare m-au ajutat într-adevăr să mă simt ca și cum am aparținut unui loc și m-au 
motivat să mă descurc bine în școală, întâlnindu-mă cu oameni foarte buni. Voi prețui mereu timpul 
petrecut la practicarea hocheiului, făcându-mi mulţi prieteni printre coechipieri şi adversari la competiţiile 
la care am participat." 

Activitățile extracurriculare sunt, de asemenea, benefice pentru aplicațiile la diverse universităţi 
străine, deoarece participarea la astfel de programe spun mai multe despre copil decât anumite note 
obţinute în liceu. Multe universități caută studenți care sunt capabili să-și aducă o contribuție la facultatea 
lor, deoarece universitățile câștigă respect prin programele lor extrașcolare. 

Un proverb chinez foarte elocvent spune “Învaţă-mă şi o să uit; arată-mi şi poate o să-mi amintesc; 
implică-mă şi nu voi uita niciodată.” Într-o măsură foarte mare, cunoştinţele teoretice sunt îmbunătăţite 
foarte mult atunci când se coroborează şi cu o activitate extracurriculară bine organizată. Dezvoltarea 
intelectuală a personalităţii este deci realizată la un nivel înalt în astfel de situaţii benefice pentru elevul 
nostru. Dar dezvoltarea estetică, precum construirea caracterului, valorile spirituale şi morale, creşterea 
fizică şi creativitatea sunt scoase la lumină, evidenţiate şi dezvoltate doar prin practicarea unor activităţi 
specifice.  

Beneficiile oferite de participarea activă în diverse activităţi extraşcolare organizate pentru elevi au 
fost îndelung studiate şi elaborate, fiind astăzi bine cunoscute. Totodată, este bine ştiut că cei care se 
implică constant au un randament crescut şi în activităţile ştiinţifice, au rezultate mai bune la examene, 
dezvoltă relaţii de colaborare strânse şi de durată şi sunt mai predispuşi la a duce un stil de viaţă mai 
sănătos şi mai activ. Aceşti elevi îşi dezvoltă, de asemenea, un simţ al apartenenţei la şcoală mai pregnant 
şi au o încredere în sine crescută prin participarea la activităţi muzicale, de artă sau dans, etc. Mai mult 
decât atât, elevii sunt motivaţi constant şi acest lucru duce la ideea de şcoală mai fericită, mai sănătoasă şi 
mai unită. În ansamblu, existența și derularea programelor afterschool ca alternativă pentru elevii care 
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sunt incapabili sau neinteresați să participe la activităţile extracurriculare, este o componentă crucială în 
pregătirea lor pentru succes în lumea reală şi în viaţa de adult, de după şcoală. 

   Pictură                            Muzică              Teatru             Ecologie         Sport
 îmbunătăţeşte  îmbunătăţeşte      îmbunătăţeşte           îmbunătăţeşte         dezvoltă  
   capacităţile motrice        coordonarea       abilităţile de                    conştiinţa           coordonarea 

 limbaj       socială 
 dezvoltă abilităţi  încurajează         îmbunătăţeşte  
de rezolvare a    concentrarea        dezvoltă     îmbunătăţeşte        sănătatea   
problemelor     empatia                           abilităţile de  generală      

 dezvoltă                  citire 
 încurajează     răbdarea  dezvoltă  îmbunătăţeşte    
exprimarea       simţul moral    încurajează                   reflexele         
 sinelui  dezvoltă    alegerile 

  încrederea în   îmbunătăţeşte        sustenabile de     dezvoltă forţa 
 îmbunătăţeşte    sine          memoria            viaţă   
creativitatea        pe termen lung  dezvoltă simţul 

 ajută la      încurajează                   lucrului în            
 încurajează     relaxarea          dezvoltă        creativitatea       echipă 
acceptarea celor                   minţii şi             abilităţile de         
din jur           corpului   vorbire în public 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor învăţământ primar Darie Anca 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sat Pădureni 

Comuna Pădureni, Judeţul Vaslui 

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, 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. 

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. 
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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. 

„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) 

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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 

Prof. înv. preșcolar Dascălu Elena 
Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Roman 

„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  extracurrriculare îşi au 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 sens, 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, de aceea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de 
importante deoarece contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. 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. 

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 in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. 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,drumeții.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, 
copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele , fenomenele. 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, matematice, in jocurile de creatie. Educatoarea trebuie sa ofere în raport cu 
particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizeze activitati educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curatarea parcului, plantarea copacilor, ocrotirea unor animale. Astfel, în urma 
unor drumeții în parc, preșcolarii și-au manifestat dorința de a planta copaci în curtea grădiniței și de a 
avea grijă de ei pentru un mediu curat și sănătos. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor 

La vârsta preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord 
cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator.         
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1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului
prescolar, 3-4/2006,  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI INFLUENȚA ACESTORA 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

PROF. INV. PREȘC. DASCALU MARIA RAMONA        
GRĂDINIȚA NR. 62, BUCURESTI 

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 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 este  pregătit copilul pentru 
participarea la dezvoltarea sa. Depinde, de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să se pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest context, 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.  

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, 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 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 de faptul  că, indiferent ce metodă se adopă în educaţia 
tradiţională, chiar 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 Grădina 
Zoologică. 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 sezătorilor literare. Copiii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi situații problematice noi şi de a găsi modul de rezolvare al lor precum şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

 Înainte de toate, este, însă, important ca educatorul  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. 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 avem în vedere,  este ca, întotdeauna 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod 
echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor 
jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. Înv. Preşc. DAŞCĂU  DORELA LILIANA 
GRĂDINIŢA P. N. BONŢEŞTI 

Activităţile extracurriculare au un rol important în procesul educaţional. 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. Ele  au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, drumeţii. 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.  

La vârsta preşcolară, 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. 

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinte 
ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului înconjurător: curăţarea parcului 
şi a spaţiilor verzi, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei pentru frumosul din natură. 

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

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

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară din grădiniţe, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

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 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., arta 
filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor 
de televiziune pentru copii şi selecţia emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai 
evident conturată. 

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.             

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie. Cadrul didactic poate face multe pentru 
educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.    

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. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

3. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucureşti, 2007 
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Sa fiu voluntar, sa fiu mai bun! 

DAŞCĂU IOANA OLTIŢA           
LICEUL TEORETIC SEBIŞ 

„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”) 

In ziua de astazi, invatarea nu mai presupune doar procesul rigid din cadrul salii de clasa, unde un 
profesor expune riguros lectia in fata elevilor asezati cuminti in banci, luandu-si notite. Activitatile extra-
scolare presupun crearea unei atmosfere favorabile aprofundarii si completarii cunostintelor dobandite la 
clasa intr-un mod placut astfel incat timpul petrecut in acele activitati sa fie valorificat la maxim. Lumea a 
evoluat si odata cu ea, noi trebuie sa ne adaptam schimbarilor, sa facem ca viata noatra ca profesori si 
implicit, cea a elevilor nostri, sa raspunda cerintelor societatii moderne. Spiritul civic, creativitatea, 
dorinta de a contribui la bunastarea celor mai putin norocosi, bunatatea, toleranta, acceptarea diferentelor 
care ne identifica pe fiecare dintre noi ca indivizi sunt doar cateva din calitatile ce consider ca ar trebui 
cultivate in vederea atingerii unei dezvoltari sociale optime functionarii in situatiile actuale.  

Cred cu tarie ca menirea noastra, ca dascali, este, inainte de toate, sa cultivam si sa dezvoltam 
abilitatile de adaptare la nou, sa incercam sa crestem “oameni” in deplinatatea cuvantului, nu doar 
“roboti” reproducatori de informatii. In acest sens, subliniez necesitatea din ce in ce mai mare a 
desfasurarii de diferite activitati extra-curriculare care sa ajute la dezvoltarea fizica, psihica si intelectuala 
a copiilor nostri in vederea cresterii sensibilitatii acestora la tot ce ii inconjoara si sa-i sprijinim in 
cautarea de solutii pentru rezolvarea problemelor pe care ei singuri sunt capabili sa le sesizeze in jurul lor. 
Consider, de asemenea, ca o comunicare eficienta intre profesori si elevi poate transforma moduri de 
gandire, poate imbunatati vieti, poate cultiva valori morale care sa ne faca mandrii de oamenii la formarea 
carora am incercat sa asezam cate o caramida.  

Pentru aceasta, eu personal, alaturi de alti colegi ai mei ii sustinem si incurajam pe elevii scolii noastre 
sa ia parte in numar cat mai mare la activitatile de voluntariat desfasurate in orasul nostru, fie ca e vorba 
de proiectul national “Let’s do it Romania” fie ca vorbim despre alte activitati desfasurate, cel mai 
adesea, in cooperare cu subfiliala de “Crucea Rosie” din oras si prin care incercam sa aducem un zambet 
pe buzele celor greu incercati de soarta.  

Mahatma Ghandi spunea “Iubirea nu cere nimic, ea ofera” iar pornind de la aceasta cugetare simt ca 
trebuie sa-i invatam pe copiii nostri ca desi pot cere totul, pot primi orice, daca nu este impartasit cu 
dragoste si celor din jur, de fapt, nu au nimic.  

Definitia voluntariatului, in conformitate cu legea 339 din 16 iulie 2016 este urmatoarea: 
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, 
în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 
desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-
sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 
protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." Trebuie sa-i invatam sa dea cu bunatate, ca 
tot ceea ce ofera li se va inmulti prin prisma bucuriei si multumirii ce o vor vedea pe chipurile celor pe 
care ii ajuta.  

Concret, de-a lungul vremii, impreuna cu elevi si profesori ai scolii ne-am implicat in ajutorarea 
familiilor nevoiase din orasul nostru si din imprejurimi, oferindu-le din suflet haine, rechizite, 
incaltaminte, hrana. De obicei, astfel de activitati se desfasoara in tara noastra in preajma marilor 
sarbatori crestine. Noi am incercat sa repartizam activitatile de-a lungul anului, vizand diferite nevoi ale 
cetatenilor orasului nostru. De exemplu, in vara anului 2017, cativa elevi voluntari au participat la 
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actiunea anti-canicula prin care s-au oferit pahare cu apa trecatorilor si li s-a luat tensiunea, oferindu-li-se 
suport psihologic si sfaturi pertinente in vederea trecerii cu bine peste o zi calduroasa.  

In toamna anului 2018, multi elevi ai scolii noastre au participat la actiunea “sange pentru viata” prin 
care s-a donat sange in vederea suplimentarii rezervelor existente in spitale. De asemenea, elevii voluntari 
au strans fonduri din care s-au cumparat materiale de constructii si mobilier pentru o familie nevoiasa cu 
doi copii ramasi orfani de mama.  

Consider ca astfel de activitati sunt extreme de utile pentru dezvoltarea spiritului civic al copiilor, al 
competentelor sociale ale acestora, avand efecte benefice asupra relatiilor interumane, in ceea ce priveste 
cresterea nivelului de acceptare, solidaritate si toleranta precum si a sentimentului de incredere in sine si 
in ceilalti. Voluntariatul ne ajuta sa constientizam realitatile lumii in care traim, nevoile semenilor nostri, 
precum si puterea noastra de adaptare dar si dorinta de a schimba ceea ce e rau in ceva care sa ne aduca 
cinste, sa ne faca fericiti ca am putut transforma intr-un izvor de bucurie, liniste si frumuste pentru cei din 
jur.  

Bibliografie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat 
http://www.gradinitaluidavid.ro/rolul-activitatilor-extrascolare-in-procesul-instructiv-educativ/ 

1105



ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

Prof. ADINA DAVID 
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE 

LIVEZILE,  BISTRITA-NASAUD 

 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.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 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. 

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: 

* 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 
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STRATEGIILE DE MARKETING ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor David Fănica 
Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa,Vrancea 

Conceperea unei strategii de marketing și stabilirea ca obiectiv a promovării imaginii școlii poate fi 
cheia spre succesul unității de învățământ. Școala va oferi beneficiarilor săi ceea ce aceștia așteaptă și au 
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv, participarea la activități 
extrașcolare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea 
unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, 
estetică, fizică a elevilor.  

 Promovarea imaginii școlii şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţi în procesul de asigurare a 
calităţii trebuie să fie o prioritate a școlii. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind 
interesați înprincipiu de acest aspect.Cu ajutorul unui site, a unui email sau prin Facebook,  putem ține la 
curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală,  putem promova activitățile și implicit școala. Crearea 
acestei imagini se realizează de către fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare 
dintre noi.  

Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni educative între 
factorii educaționali și se desfășoară împreună cu actul educațional propriu-zis. 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relații de colaborare, clarifică 
diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalității elevului. Inițierea diferitelor 
proiecte de parteneriat educațional sunt benefice atât pentru elevi, cât și pentru toți factorii implicați 
(școală, familie, primărie, dispensar, biserică). Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii 
instituției școlare.  

Combaterea violenței din unitatea școlară, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în 
care elevii se integrează cu ușurință creează o imagine pozitivă școlii.  
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 Părinții și profesorii trebuie să știe că fiecare copil este unic și, fiecare în parte, are un ritm propriu de 
învățare. Trebuie să acorde mai multă atenție copiilor, să îi sprijine permanent, să participe la toate 
proiectele în care sunt implicați. Munca de zi cu zi a dascălului alături de elevi și părinți face ca imaginea 
școlii să fie promovată la cel mai înalt nivel. 

Promovarea școlii în comunitate se realizează de către director, profesori, elevi, orice angajat al școlii 
și nu în ultimul rând, părinți. Imaginea pozitivă a școlii se poate obține cu răbdare, tact, tenacitate și multă 
muncă. Exemplele de bună practică în managementul instituționalși personalizarea ofertei educaționale la 
nivel instituţional sunt, din punctul meu de vedere factori foarte importanți în promovarea unei imagini 
pozitive a unei școli.  

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-o 
strategie de marketing. 

Bibliografie orientativă: 

CUCOȘ, Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2014; 
GOLU, Pantelimon, GOLU, Ioana, Psihologie educațională, Miron, București, 2003;  
PÂNIȘOARĂ, Ion-Ovidiu, Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Ed. Polirom, 

Iași, 2009. 
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UTILITATEA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

DAVID MARIA, profesor de limba franceză,  
Școala Gimnazială Nr. 156, București 

“Dibăcia învăţătorului nu este decât aceea de a trezi curiozitatea minţilor tinere, ca să le potolească apoi 
această curiozitate, pe care numai fiinţele fericite o au vie şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte cu de-a sila în 

minte o astupă şi o înăbuşă. Ca să mistui ştiinţa trebuie s-o înghiţi cu poftă”. 
(Anatole France) 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei societăți, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă, în mass-media).            

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi co-
curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”.  De altfel, termenul „activităţi extracurriculare” face 
referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul 
instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela lor sau în colaborare), în grupuri de elevi 
sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru de învăţământ şi din Curriculumul la 
decizia sau propunerea şcolii.  

Desfășurarea procesului educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, astfel profesorul putându-și afirma creativitatea didactică. Activităţile extracurriculare  urmăresc 
lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În 
cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează 
învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 

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 și fructificarea talentelor personale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal și permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Efectele 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;   
 - activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în 

acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor (stima de 
sine, autovalorizarea), promovează dezvoltarea aptitudinilor de cunoaştere a elevilor;    

 - participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul 
şcolii;          

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.             
 Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care acestea o 

presupun:     
 activităţi de voluntariat;
 activităţi sportive de echipă;
 activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);
 activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);
 cluburi şcolare.
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 La acestea se mai adaugă: 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, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia mediului.    

 Activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece contribuie la completarea 
procesului de învăţare. Bine pregătite, acestea sunt atractive la orice vârstă. Datorită mediului de acțiune 
care este deosebit și a tehnicilor de instruire  altfel, activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea 
spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, formează gândirea operatorie a 
copilului și calitățile ei de echilibrare, de organizare și obiectivitatea. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Acționând individual sau 
în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, manualitatea, dându-i-se fiecăruia posibilitatea 
să se afirme conform naturii sale. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Participarea efectivă și 
totală în activitate angajează atât elevii timizi cît și pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă 
spiritul de cooperare. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

 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. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
activitate posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Iar 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 posibilităţilor   şi   
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 

Prof. David Marilena –  
Liceul cu Program Sportiv, Galați 

De când se naște, copilul descoperă viața prin joacă, imitând animalele, oamenii, viața…Astfel învață 
să crească, să se dezvolte, să iubească, să trăiască. Școala ar trebui să continuie a-i oferi informații, a-l 
atrage spre ea, tot prin joacă. Dar, din păcate, în momentul în care copilul pășește dincolo de pragul școlii, 
joaca se încheie, totul devine serios, copilul, de cele mai multe ori, speriindu-se de regulile stricte și de 
consecințele pe care le au încălcarea acestora….Jocul devine mult prea serios… 

Dacă activitățile școlare stopează jocul, creănd panică și teama, atunci ar trebui să intervină cele 
extrașcolare care să continuie joaca, plăcerea de a veni la școală, de a se întâlni cu colegii, cu 
profesorii…de a petrece timp frumos, de calitate, de a dezvolta râsul, bucuria copilăriei… 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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

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.Ca profesor de 
limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a V-a, se 
pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta cu răul, 
pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică 
și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a 
aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte răul, 
aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul este pus să 
contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv.  

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

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

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

Prof. Dăncău Monica-Adriana,  
Șc. Gim. ,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

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.” 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 
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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. Un rol important în 
educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice.  

Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la 
cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor 
pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii 
artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la 
organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi 
capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera 
elevilor.  

Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie 
au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare. 
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 – toate aceste sunt obiective preconizate de Legea 
Învăţământului din Republica Moldova.  

Pedagogul C. Cucoș 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: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor.  

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 
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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.  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. 

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,
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Activitățile extracurriculare, cale de maturizare a tinerilor 

Prof. Dăncuță Irina 
Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen”, Bacău 

Cu toții, părinți sau cadre didactice, știm cât de utile sunt pentru copiii noștri activitățile în afara 
programului școlar. Printre activitățile extrascolare cele mai indicate se număra excursiile, drumețiile, 
vizionările de filme, piese de teatru sau practicarea sporturilor. Prin participarea la astfel de evenimente, ii 
ajutăm pe copii să-și dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a 
culturii, memoriei și imaginației. In plus, oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de 
activități reduce riscul apariției depresiei și a consumului de alcool și droguri.  

De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot ceea ce și-au propus și vor reuși să obțină 
note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de învățare, cultura general, memoria, simțul 
critic etc. 

Mai mult, activitățile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiții și 
medii noi și uneori dificile și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să-și 
păstreze concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din 
jur.  

Activitățile sportive sunt preferatele celor mai mulți părinți, pentru că acestea îi ajută pe copii să aibă 
o viață ordonată, să aibă un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar și un stil de
viață sănătos. 

Probabil cel mai important argument în favoarea practicării unui sport îl reprezinta distracția. E 
amuzant, ocupă timpul și ofera subiecte de discuție și dezbatere. In plus, tânărul își formează un grup de 
prieteni cu interese și valori comune, grup care va evolua și se va închega din ce în ce mai tare odată cu 
trecerea timpului. 

Un alt efect pozitiv pe care sportul îl are asupra tinerilor  este acela că reduce șansele ca aceștia să 
dezvolte obiceiuri periculoase, precum fumatul sau consumul de alcool. Un tânăr educat de mic in spiritul 
sportiv va înțelege mult mai ușor că viciile nu doar scad performantele atletice, ci chiar pun în pericol 
viața. 

De asemenea, tinerii care practica sporturi înțeleg mult mai ușor ce înseamnă să câștigi sau să pierzi și 
faptul că pentru a caștiga trebuie să muncești din greu alături  membrii echipei. De aceea, mai tarziu în 
viață, se vor integra mult mai bine și vor face tot posibilul pentru a fi în vârf. 

Sportul dezvoltă capacitățile mentale și gândirea strategica. 
Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile practicării sportului în randul tinerilor. 
Excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de elevi,  este cel mai bun prilej de a învăţa geografie şi 

istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi frumuseţile ei naturale, mai profund 
decât la orice oră la clasă, indiferent de metodele folosite de dascălii şcolii. Este un prilej potrivit de a-ţi 
cunoaşte mai bine elevii, astfel încât, odată întors în atmosfera sălii de clasă, să poţi să dezvolţi relaţia de 
apropiere creată în timpul excursiei.  

Ce implică excursia pentru cadrele didactice? Să găseşti agenţia turistică de încredere, care să îţi ofere 
cele mai bune servicii de transport, cazare şi masă pentru copii, să alegi traseul adecvat, spre a atinge 
scopul ştiinţific şi cultural propus, să împleteşti cu măiestrie rolul de părinte, prieten, profesor, pentru ca 
toţi şcolarii să se bucure deplin de călătoria cu autocarul, pe care o văd ca pe o evadare din cotidian. 

Spectacolele de teatru le formează copiilor o extraordinară capacitate de percepere, înţelegere, 
observare, perseverare şi explorare a simţului abstractizării. Fie că se rezumă doar la vizionarea de 
spectacole la teatru, fie că îi au ca şi protagonişti pe preşcolari, scenetele de teatru susţin achiziţionarea 
unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută preşcolarii să conştientizeze propria capacitate de a acţiona 
asupra realului. Prin participarea la un spectacol de teatru, prin interpretarea unui rol, copilul îşi surprinde 
părinţii, educatoarea, dar, mai ales, pe sine însuşi.  

Astfel, el se poate juca, dar nu aşa cum fac adulţii, ci într-un univers adaptat la capacităţile sale de 
înţelegere şi memorare. Înclinaţia copiilor de a da viaţă obiectelor împrumutându-le intenţii sau de a-şi 
atribui roluri, oferă un vast teren de acţiune pentru dezvoltarea imaginaţiei şi a intelectului, fiind totodată 
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şi o plăcere care facilitează deschiderea către societate şi o motivaţie care permite maturizarea afectivă. 
Prin urmare, copilul va căpăta astfel stăpânirea de sine, necesară în procesul de construcţie a 
personalităţii, iar spectacolele de teatru devin pentru copii o formă veritabilă de educaţie.  

În concluzie, orice activitate educativă la care elevii participă în afara școlii aduce plus valoare 
adulților în devenire. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

Dănilă Elena Luminiţa 
Şcoala Gimnazială Traian Săvulescu, Izvoarele 

,,Tot ceea ce n+avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mai mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri,, 

Jean Jacques Rousseau 

Educaţia reprezintă  formarea omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic şi fizic de-a 
lungul întregii vieţi. Ea este redată  şi de totalitatea normelor de educaţie cu care copilul vine la şcoală, 
aşadar educaţia începe de acasă şi se continuă în mediul şcolar. 

Personalitatea fiecăruia dintre noi este dată de cele trei tipuri de educaţie prin care trecem pe parcursul 
întregii existenţe: educaţia formală, care se realizează la şcoală, educaţia nonformală care se realizează în 
mediul extraşcolar  şi  educaţia informală care este redată de totalitatea cunoştinţelor pe care copilul le 
preia zi de zi, în cadrul familiei din care face parte sau din relaţiile cu prietenii. 

Educaţia nonformală s-a dezvoltat foarte mult în sistemul de învăţământ din ţara noastră şi cuprinde 
acele tipuri de activităţi extraşcolare sau activităţi opţionale care vin în întâmpinarea , în mod particular a 
fiecărei persoane. În cadrul acestor activităţi accentul se pune pe aplicarea practică al căror rol este de a 
consolida diferite deprinderi. 

Prin intermediul  activităţile extraşcolare se urmăreşte identificarea şi dezvoltarea unor talente, a unui 
stil de viaţă civilizat. Acest gen de activităţi valorifică timpul liber al elevilor,  într-un mod plăcut şi util, 
având caracter interdisciplinar şi oferă  modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele 
primare. Tot din categoria activităţilor extraşcolare fac  parte şi excursiile, drumeţille, vizitele la diferite 
instituţii culturale, vizionările de film, de spectacole, ceea ce îl determină pe copil să adopte o anumită 
ţinută şi un anumit comportament. 

Participarea în cadrul activităţilor etracurriculare se face, atât de către elevii timizi, cât şi de către cei 
slabi. Cadrul didactic implicat în astfel de activităţi are posibilitatea de aş cunoaşte mult mai bine elevii, 
să le înţeleagă aptitudinile, interesele şi vocaţiile. O bună reuşită a acestor tipuri de activităţi este legată în 
mod direct de talentul  şi priceperea cu care cadrul didactic  organizează activităţile, abordând într-o 
manieră inedită tema propusă. 

Voi enumera în cele ce urmează diferite tipuri de activităţi extracurriculare: 

Serbările şi festivităţie:  marchează evenimente importante din viaţa şcolarului legând mult mai bine 
colectivul  clasei, cultivă înclinaţiile artistice ale elevilor. Este important va fiecare copil să aibă un rol  
bine definit, pentru a conşientiza şi pentru a cunoaşte importanţa pe care o are în cadrul colectivului. 

Excursiile şi drumeţiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, îmbogăţeşte orizontul 
cultural-ştiinţific, permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor dobândite. 

Vizitele la  diferite muzee şi locuri istorice, case memoriale le oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele  în starea lor naturală. Vizitele ca şi excursiile se pot desfăşura cu scopul studierii 
unei teme. 

Vizionările: copilul face cunoştinţă cu lumea artei, pe care învaţă să o înţeleagă, să o îndrăgească şi să 
o descifreze.

Activităţile extraşcolare sunt atractive indiferent de vârstă, ele stârnesc interes, adună bucurie şi 
înlesneşte acumularea de noi cunoştinte. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Profesor Dănilă Simona 
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" 
Localitatea Constanța, Județul Constanța 

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. 

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 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 scoalara 
propriu-zisă. 

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. Astfel, organizăm în fiecare an, în funcţie de 
tema de studiu a anumitor discipline, o serie de vizite tematice la: muzee, monumente istorice, Grădina 
Zoologică, Grădina Botanică, ferma de animale, piaţa de legume, parcuri, teatre, zone de interes în afara 
oraşului. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa 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 legatură 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 însăimportant 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 factoriieducativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Bibliografie: 
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Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză 
 în urma participării la activități desfășurate  

în cadrul taberelor și excursiilor școlare 

Prof. Dănuț Luiza-Maria 
Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva 

Participarea în mod direct la activități interactive cu folosire activă și implicativă a limbii engleze este 
metoda cea mai eficientă în înțelegerea și dobândirea naturală a unei limbi străine. Fie că se realizează 
printr-o vizită în Marea Britanie sau participarea la o tabără de limba engleză în România sau în altă țară, 
unde activitățile se desfășoară exclusiv sau preponderent în limba engleză iar strategiile didactice sunt 
propuse și desfășurate cu monitori vorbitori nativi din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii sau 
Australia, contactul direct, aproape în orice moment din timpul participării la tabăra respectivă, oferă un 
model fonetic, accent și ritm autentic, pe care elevii îl asimilează și reproduc, conștientizând totodată 
diferențele de pronunție și nu numai, sesizate în timpul convorbirii cu un nativ britanic, american sau 
australian. 

În ceea ce privește învățarea unei limbi străine se dezvoltă atât abilitățile de receptare cât și cele de 
producere a mesajelor într-o limbă străină. Astfel toate cele patru abilități de listening (ascultare), 
speaking (vorbire), reading (citire) și writing (scriere) sunt implicate și îmbunătățite în urma participării la 
acțiunile din timpul taberelor și excursiilor școlare. 

O îmbunătățire a abilităților de listening s-au remarcat în urma participării la următoarele activități 
desfășurate în cadrul unor tabere și excursii școlare: 

 O excursie în Marea Britanie presupune petrecerea unei perioade de timp în mijlocul vorbitorilor
nativi, interacțiune ce are multiple beneficii atât din punct de vedere fonetic cât si din punctul de vedere al 
corectitudinii gramaticale, al aspectelor legate de topică și de ritm; 

 Cumpărarea unor produse de la supermarket sau de la diferite magazine implică cererea de
informații, exprimarea unor obțiuni, ascultarea cu atenție a detaliilor legate de preț sau de particularități 
ale produselor cumpărate;  

 Ascultarea și înțelegerea diferitelor explicații legate de cum se ajunge într-o anumită locație este o
necesitate atunci cand te afli într-un oraș nou și nu ai o hartă la îndemână sau informațiile pe care le ai 
deja nu sunt suficiiente;  

 Ascultarea descrierilor și precizărilor legate de obiectivele vizitate prin folosirea unui ghid audio
mobil, dispozitiv pe care eu personal îl găsesc foarte util și eficient. Vizitatorul are posibilitatea sa 
reasculte precizările, să coreleze informația cu ceea ce vede și astfel să asimileze mai ușor informația. 

Activități desfășurate în cadrul unor tabere și excursii școlare care pot dezvolta abilități de reading: 
 Cumpărarea unor produse de la supermarket sau de la diferite magazine implică nevoia aflării

diferitelor informații și detalii legate de preț sau de particularități ale produselor cumpărate, citirea 
indicațiilor de pe afișajul care indică prețul produsului sau de pe ambalaj. Plata cu cardul la casele de 
marcaj fără asistență din partea unui vânzător necesită citirea și înțelegerea indicațiilor de pe afișajul 
electronic pentru a putea plăti produsele dorite; 

 Citirea unor indicații dintr-o broșură, de pe o hartă, dintr-o instituție, într-o stație de autobuz,
metrou, dintr-o gară, dintr-un mijloc de transport, etc.; 

 Citirea informațiilor legate de obiectivele turistice vizitate, dintr-o broșură de prezentare, de pe
panourile informative aflate în proximitatea obiectivelor sau exponatelor dintr-o galerie de artă sau dintr-
un muzeu; 

 Citirea meniurilor la restaurante sau cafenele, asocierea imaginilor cu denumirea produselor,
citirea ingredientelor si a prețurilor este de asemenea o activitate utilă în învățarea unei limbi străine. 

Activități desfășurate în cadrul unor tabere și excursii școlare care pot dezvolta abilități de speaking: 
Activități desfasurate în mod firesc specifice vieții de zi cu zi care necesită interacțiune directă cu 

vorbitori nativi de limbă engleză oferă feed-back în timp real. 
 Cererea și oferirea de informații în legătură cu traseul spre o anumită destinație, distanța de

parcurs până la respectica destinație sau mijloacele de transport disponibile; 

1121



 Cumpărarea unor produse de la magazin, sau supermarket necesită folosirea unui limbaj specific
legat de preț, cantitate, culoare, mărime, etc.; 

 Cumpărarea biletelor de intrare la muzee, galerii de arta, atracții turistice, cinematografe, etc;
 Comandarea unor produse la restaurant sau la o cafenea .
Activități desfășurate în cadrul unor tabere și excursii școlare care pot dezvolta abilități de writing: 
 Scrierea unor scrisori, mailuri, mesaje text noilor prieteni făcuți în timpul excursiei;
 Reproducerea unor dialoguri care au avut loc în mod real la cumpărături, in stația unui mijloc de

transport, la ghișeul de unde s-au procurat biletele de intrare la obiectivele turistice; 
 Prezentarea unui obiectiv turistic care a avut inpactul cel mai mare asupra elevului.
Ca urmare a participării la astfel de activități, beneficiază atât elevul în mod individual, cât și întreaga 

colectivitate în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea. Abilitățile cât mai dezvoltate ale fiecărui 
individ în parte îmbunătățesc calitatea întregului proces de predare-învățare derulat în timpul orelor de 
curs cu întreaga clasă de elevi. Astfel de activități vin să completeze și să ofere un cadru interactiv, 
propice formării de competențe de comunicare într-o limbă străină.  Obiectivele vizate sunt vizibil mai 
facil atinse, impactul benefic al acestor activități extrașcolare asupra procesului de predare a 
conținuturilor prevăzute în cadrul programei școlare în vigoare fiind de necontestat. 
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Activitățile extrașcolare în procesul educațional la vârsta de 3-7 ani 

Prof. înv. preșc. Deac Vasilica 

”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”) 

Activitățile extracurriculare au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității preșcolarilor. 
Astfel, din ce în ce mai multe sisteme educaționale le adoptă și le recunosc meritele în îmbunătățirea 
performanței copiilor, acestea fiind centrate, în egală măsură, pe formarea capacităților intelectuale de 
bază, a atitudinilor și comportamentelor la preșcolari, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin 
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum și prin raportarea la experiențele 
copiilor. 

Activitățile extracurriculare organizate în grădiniță au conținut cultural, artistic, științific, sportiv, 
tehnico - aplicativ sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității 
locale și satisfac nevoia de interacțiune socială, exersarea unor abilități.  

În plus, aceste activități contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor celor mici, dar și la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 

Activitățile extracurriculare ar putea fi definite astfel: activități care să promoveze libertatea de 
exprimare, activități care să încurajeze interacțiunea socială, activități care implică jocul și buna 
dispoziție, activități care relaxează și reduc nivelul de stres, activități care promovează mișcarea și care 
reflectă nivelul de vârstă și caracteristicile de dezvoltare ale copilului. 

Procesul educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, și astfel, 
parteneriatul educațional devine o necesitate, activitățile extrașcolare reprezentând modalitatea optimă de 
realizare a educației non - formale, în colaborare cu alte grădinițe și cu alte instituții din oraș. Este foarte 
bine cunoscut faptul că perioada 3-7 ani din viața copilului lasă cele mai profunde urme asupra 
personalității în formare deoarece aceasta este perioada cea mai pronunțată a receptivității, sensibilității și 
flexibilității psihice. Aceasta este perioada în care influențele externe lasă cele mai durabile urme, în care 
se constituie premisele personalității și se pun bazele stimei de sine.  

Un lucru foarte bun pe care îl au acest tip de activități este acela că antrenează copiii în activități cât 
mai variate și bogate cu o structură diferită de clasicele metode de predare - învățare. Toate aceste 
activități sunt, de fapt, situații concrete de învățare prin descoperire ce dau copiilor posibilitatea să își 
completeze cunoștințele dobândite în cadrul activităților formale. 

Prin vizionarea de piese de teatru, filme educative sau prin dramatizarea unor opere literare, copiii pot 
fi stimulați și totodată își pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștințelor. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
la educarea respectului pentru frumosul din natură, artă și cultură. 

Activitățile extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la educația morală și estetică a copiilor, 
disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul artistic, acestea fiind necesare dezvoltării copiilor 
oferind acestora posibilitatea de a se mișca, de a interacționa, dea a se exprima liber, de a descoperi și de a 
experimenta. 
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Activitatea extrașcolară-abilități și competențe 

Prof. Emilian Deaconescu 
Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, 

comuna Ceptura, județul Prahova 

„Dacă nu ai, la vederea unui copil sau a unui tânăr, o tresărire emotivă şi o înclinare de a-i îndruma şi de 
a-i veghea destinul, dacă nu poţi să îmbraci într-o căldură emotivă, generoasă relaţiile şi dialogul cu un 

tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl.” Mircea Maliţa 

 Activitățile extrașcolare completează și desăvârșesc într-o măsură considerabilă prin procesul 
didactic desfășurat, educația elevului. 

Activitățile extrașcolare contribuie decisiv la formarea personalității, a conștiinței, favorizează 
libertatea de exprimare, aducând în același timp plusvaloare la experiența socială. 

Educația formală asigură transferul cunoștințelor acumulate în cadrul programului standard 
obligatoriu, în practică. 

Astfel, elevul capătă deprinderile necesare pentru a implementa cunoștințele teoretice acumulate, în 
practică. 

Dezvoltarea abilităților creative în conformitate cu propriile aptitudini, contribuie la educarea 
armonioasă a elevului, cu plusuri la cultura generală a acestuia. 

Activitățile extrașcolare au fost integrate în actul educațional prin procesul de descentralizare a 
învățământului românesc. 

Școala s-a transformat într-o instituție deschisă, care promovează schimbarea, responsabilitatea, 
scopul urmărit fiind acela de a crește calitatea actului didactic de predare-învățare-evaluare. 

Activitățile extrașcolare contribuie la creșterea spontaneității, la dezvoltarea unor opinii personale, a 
unor inițiative, la obținerea încrederii în sine. 

Activitățile extrașcolare presupun și implicarea elevilor, alături de cadrele didactice, de părinți, de 
comunitatea locală, în diverse proiecte, precum: 

 After School;
 Concursuri pe diverse teme;
 Activități remediale;
 Activități cu caracter recreativ;
 Voluntariat;
 Acțiuni caritabile;
 Întreceri sportive;
 Mișcare;
 Inițiative privind protecția mediului înconjurător;
 Promovarea spiritului civic;
 Activități cu caracter social, umanitar;

Prin aceste activități elevii sunt implicați să învețe, să descopere, să gândească, să aibă opinii, să ia 
atitudine, să aprecieze, să prețuiască, să lupte pentru principii în care cred, pentru drpturile proprii și 
pentru drepturile semenilor. 

Acivitățile extrașcolare completează procesul didactic efectiv de la clasă, determinând elevul să 
manifeste disponibilitate  pentru a comunica, pentru a socializa, pentru a se adapta la situațiile diverse din 
realitate. 

Acivitățile extrașcolare desfășurate în cadrul proiectelor educaționale  vor transforma copilul, elevul, 
într-un tânăr adult sociabil, crativ, optimist, implicat, încrezător în propriile forțe, cu o mare capacitate de 
a se adapta la situații diverse, capabil să ia decizii care să privească viitorul său, cu mai multe perspective 
de dezvoltare profesională și personală. 

Astfel educați, tinerii vor deveni cu siguranță adulți responsabili, care se vor integra perfect în 
societate, cu simț civic dezvoltat, care să reprezinte modele pentru colegi, prieteni, familie, comunitate. 
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Proiectele educaționale care promovează astfel de activități au următoarele finalități: 
 Ușurează munca profesorilor;
 Perfecționează abilitățile elevilor;
 Îmbunătățesc climatul școlar;
 Facilitează relațiile între școală-familie-comunitate;
 Crează o atmosferă plăcută și sigură în școală;
 Contribuie pozitiv la managementul școlii;

Activitatea educativă școlară și extrașcolară contribuie la dezvoltarea abilităților, a comportamenteleo, 
a personalității, a modului de a fi. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară promovează integrarea socială, precum și participarea și 
implicarea tinerilor în comunitate și societate, contribuind la creșterea calității procesului instructiv-
educativ. 

Epilog 
„Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu 

fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei 
vieţi.”   

Ernest Louis 
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Valorificarea elementelor de geografie în activităţile extraşcolare 

Profesor Decă Gina 
Scoala Gimnazială Sadova, Județul  Dolj 

 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 copilulului , 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. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, legate de protecția mediului, etc. 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 geografie.. 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. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor dobandite la orele de geografie, în cadrul activităților 
extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea acticităților 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.  

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

INVĂȚĂTOARE: DEGAN LENUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘEULIA DE MUREȘ 

Activitățile extrașcolare completează procesul de învățare și contribuie la dezvoltarea și descoperirea  
aptitudinilor elevilor în diverse domenii de activitate.Procesul dezvoltării tinerei generații nu poate fi 
redus numai la activitățile instructiv-educative din timpul lecțiilor. De aceea,  se folosesc și alte forme de 
activitate: vizitele și excursiile, concursurile școlare, cercuri organizate la diferite discipline etc.Toate 
acestea contribuie la aprofundarea cunoștințelor, la descoperirea intereselor și pasiunilor, stimulează 
creativitatea. În plan moral, aceste activități contribuie la formarea și dezvoltarea aptitudinilor de respect 
pentru cunoaștere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voință și 
caracter. 

Activitățile extrașcolare oferă independență mai mare elevilor, cadrul didactic putând observa diferite 
modalități de manifestări disciplinare ale acestora.Totodată presupune și respectarea unei game variate de 
norme disciplinare. 

Acestea diferă de activitățile de la clasă prin conținut, durată, metode folosite și forme de organizare.  
Elevii au libertate deplină de a alege conținuturile (care nu sunt stabilite printr-un curriculum 

obligatoriu), conținuturi care sunt în perfectă concordanță cu interesele și dorințele lor. Acestea devin o 
formă complementară de activitate-parte componentă a educației-care stimulează valori, aptitudini și 
dezvoltă  vocația, talentul, încurajând competiția, asumarea de responsabilități, comunicarea, imaginația. 
Toate acestea duc la formarea unei personalități complete și complexe. 

 Organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare cere o bună pregătire metodologică din partea 
învățătorului. Este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire și educație, să 
se ofere posibilități de completare și de aprofundare a cunoștințelor și abilităților obținute la lecții ,să se 
îmbie în mod util și plăcut timpul în afara orarului școlar al elevului, odihna activă să fie marcată de 
siguranța utilității organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc.  

Dacă am amintit de atmosfera de sărbătoare nu pot să nu menționez una dintre cele mai frumoase 
activităti extrașcolare desfășurată de clasa pe care o conduc. Este vorba despre activitatea ,,Să ne 
cunoaștem rădăcinile’’.Sala de clasă a fost împodobită cu obiecte și lucruri adunate de la oamenii din sat: 
covoare țesute de mână ,fețe de pernă țesute, perinițe țesute sau cusute, cioareci (pantaloni de la costumul 
popular ,foarte vechi ), cămăși populare, laibere (veste), păsturi (foi), poale, ii, vase de lut. Am avut și un 
invitat special: lelea Marie ,o bătrâna din sat. 

Aceasta, cu o deosebită plăcere le-a povestit copiilor despre anii  tinereții, viața dusă de copii atunci, 
despre modul de obținere al fiecărui lucru expus în clasă , despre sezători etc. În vocea dânsei se putea 
simți nostalgia anilor trecuți. Participanții au fost foarte impresionați de harul de povestitor al invitatei, de 
multitudinea de cunoștințe, de aspectul lucrurilor expuse ,de hărnicia femeilor din anii trecuți și de multe 
altele.  

Interesul elevilor s-a observat pe tot parcursul activității dar mai ales la sfârșit când nu au mai contenit 
cu întrebările pentru a afla cât mai multe informații. Încet, încet, copiii au intrat în atmosfera de șezătoare, 
au început să fredoneze cântece populare, au repetat pașii de dans învățați la orele de muzică, au spus 
proverbe, zicători, ghicitori, glume. 

Drept urmare, prin organizarea acestei activități extrașcolare  elevii au fost ajutați să se implice cu 
plăcere și bucurie spontană în tot ce au făcut. 

Această activitate extrașcolară , și nu numai ,a generat respectul  față de portul popular din zonă, față 
de oamenii care au făurit lucrurile admirate, față de bătrânii satului, a educat simțul responsabilității, a 
generat relații de prietenie, a trezit sentimente de mândrie și admirație față de tot ce este românesc. 

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 
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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 . 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

ȘCOALA ALTFEL-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

Înv. DEGUILLE MIHAELA 
LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

Activitățile extrașcolare reprezintă o modalitate de implicare a părinților în activitățile școlii,ușor de 
realizat, văzute ca o combinație de activități în aer liber, de educație de mediu, de dezvoltare socială și 
personală,activități la care se dorește și participarea părinților, aceasta din urmă fiind relativă,  deorece 
unii părinți au mai mult timp pentru implicare iar alții mai puțin. Un mediu școlar ideal ar fi cel care să 
întâmpine deschis părinții și să le ofere informațiile și sprijinul necesar. 

Cunoașterea nu este statică, ci devine o realitate ce se face permanent în contact cu noile experiențe. 
Mișcarea fizică ajută la dezvoltarea psihică a copilului, previne labilitatea emoțională, modelează 
temperamentul și atitudinile. 

Activitățile extrașcolare pot fi organizate sub formă de: ateliere de creație,activități sportive,excursii, 
vizite,jocuri,acțiuni practic-gospodărești,etc. Din experiența mea școlară voi exemplifica câteva astfel de 
activități desfășurate cu elevii: - excursii și drumeții organizate în diferite anotimpuri, prilej de a admira și 
de a cunoaște natura și transformările ei în diferite ipostaze, impactul omului asupra acesteia dar și ocazia 
de a participa la acțiuni de ecologizare a parcului și a zonelor afectate. 

Activitate recreativ-științifică ”Primăvara în culori!”, vizitarea și observarea parcului orașului și a 
împrejurimilor pentru aprofundarea cunoștințelor legate de formele de relief precum și a transformărilor 
din natură, acțiunu ale omului dar și activitățile animalelor în această perioadă a anului. 

Vizită tematică ”Să ne cunoaștem orașul!”-desfășurată la ”Aero West Buziaș” (școală de aviație locală 
și aerodrom), ISU Buziaș, ocazie perfectă pentru a manifesta interes pentru diverse meserii, pentru 
dezvoltarea capacității de orientare în spațiu dar și pentru consolidarea unor norme de conduită socială. 
Această activitate a avut parte de un mare interes datorită faptului că elevii au avut ocazia de a participa 
direct la anumite acțiuni (contactul direct cu avioanele de talie mică, cu aparatura specifică din dotare, 
observarea directă a funcționării utilajelor/aparaturii). 

Activitate literară ”Cartea-o cetate luminată!” - activitate desfășurată la biblioteca orașului, ocazie 
perfectă pentru manifestarea interesului față de creațiile literare dar și pentru un comportament 
competitiv,a spiritului de echipă, prin participarea directă la concursul organizat în cadrul acestei 
activități. 

Excursia tematică ”Natură și aventură!” - o activitate recreativă realizată la miniferma, ”Ponei pentru 
copii!”, cu scopul de a aprofunda și dezvolta dragostea copiilor față de animale și trezirea dorinței lor de a 
le proteja. Permițând contactul direct cu animalele și mediul lor de viață, copii au avut ocazia să 
interacționeze cu acestea și să participe  la acțiuni de hrănire, îngrijire și chiar utilitare (călărie, plimbare 
cu șareta). 

Concurs de întreceri sportive ”Micul sportiv!”-activitate realizată la sala de sport a orașului Buziaș, 
acțiune ccare a avut ca scop stimularea interesului pentru educația fizică și sport, dezvoltarea armonioasă 
a organismului și menținerea sănătății. Folosind o varietate de jocuri și ștafete, activitatea s-a desfășurat 
sub forma unei competiții, la finalul acesteia copii au fost premiați cu medalii și cupa campionilor. 

Activitate artistico-practice ”Happy Easter”-atelier de creație cu ocazia sărbătorilor Pascale, pictarea 
ouă încondeiate, icoane de Paști, picturi, colaje, ornamente, jucării pe această temă, realizarea unei 
expoziții cu produsele realizate de elevi.  

Au fost constatate următoarele beneficii directe: 

-socializare; 
-trăirea de experiențe inedite în natură: 
-creșterea încrederii și a stimei de sine: 
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-creșterea disponibilității spre comunicare cu părinții: 
-înțelegerea, acceptarea și respectarea regulilor prezentate în societate și familie, îmbunătățirea 

performanțelor școlare, descoperirea aptitudinilor și talentelor; 
-trezesc interesul de a participa la sarcini noi și complexe. 

Bibliografie: 

Punct de vedere, Prof.univ. Constantin Cucoș,Dexologia.ro 
Manual de educație outdoor, 2013, Comenius Regio Partnership Eco-Edu BeyondRhetoric Project, 

traducere. 

1130



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Înv. Preșcolar: DELIMAN MIHAELA 
G. P. N. NR. 5, BATĂR SAT 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă si psihică a copilului. 
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. De aceea este mult mai ușor pentru ei să învețe și 
să rețină numeroase comportamente de învațare din mediul lor natural. 

Studiile făcute de diverși  specialiști în domeniu susțin că aceste activități extrașcolare ajută copii 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 școlii, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei/grupei, a mai multor clase de elevi sau prescolari sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai diverse, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, facilitează integrarea în mediul școlar, fructificarea talentelor personale sau de 
ce nu descoperirea unor talente ascunse, corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. De asemenea 
copii se  pot manifesta cu totul diferit față de mediul școlar, profesorii putându-le cunoaște și o altă latură 
a acestora. 

 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 Grădina 
Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi își 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 șezătorilor literare.  

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

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator.  

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.
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Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar am încercat  să realizez 
un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Truța Anca, consilier școlar 
Deme Gabriella, director Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița 

Rolul  activităţiilor extraşcolare 

Alături de forma principală de organizare a procesului de învăţământ, lecția, în practica muncii 
educative se folosesc şi alte forme de activitate, organizate de şcoală sau de diferite instituţii extraşcolare, 
cu diverși parteneri. Cele mai multe se desfășoară în cadrul programelor educative din Săptămâna „Școala 
Altfel.” 

 Între acestea, activitatea extraşcolară ocupă un loc deosebit de important. Rolul acestora este de a 
contribui la dezvoltarea personalităţii elevilor. Contribuţia pe care o poate aduce activitatea în afară de 
clasă şi de şcoală a elevilor la pregătirea lor pentru munca profesională de mai târziu şi pentru viaţă, este 
deosebit de importantă. Prin aceste activităţi, elevii se familiarizează cu munca şi viaţa societăţii. Ele 
oferă elevilor posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite şi de a cunoaşte mai profund 
viaţa, printr-un contact neîntrerupt şi organizat cu diferitele ei aspecte.  

 Necesitatea muncii extraşcolare a elevilor este determinată, în primul rând, de complexitatea 
sarcinilor instructiv-educative şi de caracterul scopului educaţiei: dezvoltarea intelectuală a tinerei 
generaţii în vederea integrării în realităţile vieţii sociale. Rolul şi importanţa ei decurg din locul pe care-l 
ocupă în ansamblul procesului instructiv-educativ şi din contribuţia pe care o aduce la dezvoltarea 
armonioasă a elevilor.  

 Activitatea instructivă şi educativă organizată, îndrumată şi realizată de şcoală, împreună cu elevii, în 
afara planului de învăţământ şi a programelor şcolare, se numeşte activitate în afară de clasă. Astfel de 
activităţi pot fi, de exemplu, manifestările culturale din şcoală (serate, simpozioane, serbări, concursuri, 
etc.), excursiile şi vizitele, muncile de utilitate socială etc. Activitatea multilaterală de instruire şi educare 
a copiilor, desfăşurată în cadrul diferitelor instituţii şi organizaţii în afara şcolii, se numeşte activitate 
extraşcolară. Asemenea instituţii sunt palatele copiilor, teatrele şi bibliotecile pentru copii, muzee, diferite 
cluburi de copii.  

 Marea varietate a formelor muncii în afară de clasă şi extraşcolare oferă un sprijin efectiv şi 
multilateral realizării tuturor sarcinilor educaţiei. Munca în afară de clasă şi de şcoală vine în sprijinul 
activității de predare, desfăşurată de şcoală în cadrul procesului de învăţământ. 

 Activitatea în afară de clasă şi de şcoală poate oferi un ajutor însemnat în realizarea educaţiei, în 
următoarele direcţii: 

a) Lărgirea orizontului de cultură generală a elevilor, precum şi stimularea interesului lor pentru
diferitele ramuri ale ştiinţei.  

b) Îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor, a aptitudinilor de creaţie şi a talentelor
elevilor în diferite domenii ale culturii şi artei. Dezvoltarea intereselor culturale şi artistice ale elevilor, 
prin îndrumarea lecturii lor particulare, prin recomandarea unor spectacole de teatru, cinematograf, sau 
altele prin discuţii, lectura presei contribuie mult la ridicarea nivelului lor cultural şi artistic.  

 Exercitarea aptitudinilor artistice ale elevilor în diferite activităţi duce la lărgirea orizontului lor 
artistic, la dezvoltarea simţului pentru frumos şi la înţelegerea frumosului din artă, din natură şi din viaţa 
socială.  

c) O altă sarcină care revine activităţii extraşcolare este atragerea şi stimularea participării active a
elevilor, pe măsura puterilor lor, la munca şi la viaţa socială. Punând elevii în situaţia de a colabora la 
diferite acţiuni sociale, sau de a îndeplini anumite munci de utilitate socială, îi vom ajuta să înţeleagă, să 
preţuiască munca şi să se convingă de faptul că pot fi şi ei folositori societăţii noastre. 

d) Diferitele forme ale activităţii extraşcolare oferă posibilităţi pentru îmbogăţirea şi aprofundarea
reprezentărilor şi noţiunilor morale, pentru elaborarea unei conduite morale, pentru dezvoltarea noilor 
trăsături de caracter prin participarea elevilor la munca de utilitate socială. Ele duc la întărirea colectivului 
de elevi şi la creşterea simţului lor de solidaritate şi răspundere morală. 
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e) De o însemnătate deosebită este şi justa organizare a timpului liber al elevilor şi recomandarea
mijloacelor de distracţie.Organizarea timpului liber nu înseamnă suprimarea lui, ci analizarea energiei 
copiilor astfel ca ea să fie trăită într-un mod plăcut şi util.  

Este necesar însă ca în decursul unui an şcolar să fie cuprinse din fiecare domeniu mai multe 
activităţi, astfel ca sistemul muncii în afară de clasă şi de şcoală să permită realizarea treptată şi continuă 
a diferitelor sarcini ce le revin elevilor în cadrul educaţiei.  

Particularităţile activităţii extraşcolare 

 Cu toate că este pusă în slujba aceluiaşi scop, activitatea extraşcolară nu se identifică cu activitatea 
desfăşurată în cadrul lecţiilor.  

 Participarea elevilor la munca extraşcolară se face pe baza liberei alegeri, după interesele şi 
înclinaţiile fiecăruia. Caracterul voluntar al acestor munci asigură participarea activă a elevilor la 
desfăşurarea lor. Aceasta nu înseamnă că desfăşurarea lor este lăsată la voia întâmplării; dimpotrivă, 
profesorii şi mai ales dirigintele ajută elevii să se orienteze mai ales spre acele forme de activitate care 
sprijină dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor lor.  

 Conţinutul acestor activităţi este şi el diferit de acela al lecţiilor, în sensul că este mult mai elastic şi 
mai variat. El se poate extinde asupra unor domenii variate ale ştiinţei, artei, tehnicii depăşind limitele 
planurilor şi programelor unei clase, dar ţinând seama de interesul participanţilor şi de condiţiile concrete 
ale şcolii. În cadrul acestor activităţi se pot completa sau adânci unele aspecte ale problemelor discutate la 
lecţii, se pot trata altele înrudite, legându-se toate cât mai strâns de practică. Uneori, conţinutul acestor 
activităţi se referă la problemele care nu pot forma obiectul unei lecţii, de exemplu activitatea unui cerc 
dramatic, dar care se bazează sau completează cunoştinţele primite în cadrul procesului de învăţământ. În 
orice caz, conţinutul muncii în afară de clasă şi de şcoală trebuie să se lege strâns de conţinutul lecţiilor şi 
să se bazeze pe sistemul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ale elevilor, lărgindu-l şi adâncindu-l.  

 Caracterul practic al lucrărilor efectuate de elevi în cadrul muncii din afara clasei şi şcolii constituie o 
altă particularitate a acestora. Asemenea lucrări legate de toate obiectele de învăţământ se pot efectua pe o 
scară largă de către toţi elevii, ele având darul de a trezi interesul şi plăcerea copiilor.  

 În ceea ce priveşte verificarea şi evidenţa activităţii desfăşurate în afară de clasă şi de şcoală, se 
folosesc mai ales formele aprecierii colective a rezultatelor, forme adecvate naturii şi organizării acestei 
munci. Astfel, dările de seamă, expoziţiile, olimpiadele, diferitele concursuri la care participă elevii pot 
oglindi destul de fidel munca depusă de ei în afară de clasă şi de şcoală. Prin varietatea lor şi prin formele 
multiple de organizare, aceste munci stimulează şi formează independenţa şi iniţiativa elevilor, deoarece 
îndeplinirea lor le cere acestora un mai mare grad de independenţă decât activităţile desfăşurate în cadrul 
lecţiilor. Conducătorul activităţii respective poate îndruma, supraveghea şi organiza în acest sens munca 
elevilor, antrenându-i intens la realizarea diferitelor sarcini individuale sau pe echipe, prin cultivarea 
iniţiativei copiilor şi prin apropierea acestor munci de viaţa de toate zilele.  

 În opinia noastră, a profesorilor, 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 la diferite activități. 

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. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de păstrarea tradițiilor, atelierele creative, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică/ botanică, prezentări de scenete.  

Elevii  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, sărbători.  

Elevii 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 
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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. 

Toate aceste activități se regăsesc în programul Săptămânii educative “Școala Altfel”, care în fiecare 
an este regândit, ca fiecare elev și cadru didactic să-și pună în evidență talentul și capacitatea de a face 
ceva frumos, ceva util, pentru comunitatea în care trăiește. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN  PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. în înv. Preșcolar Demeter Csilla 
G. P. P. Nr. 3 Tg. Secuiesc,  jud. Covasna 

Activitățile extrașcolare 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. 

 Activităţile extrașcolare 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 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 activităţii sunt atraşi şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, încăţând astfel să se tempereze 
în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-l să aprecieze” (D.I. Nolte) 

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. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage 
pe copii.  

Dintre aceste activităţii putem exemplifica: 
 organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă
 vizionarea unor spectacole de teatru;
 serbări
 vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice)
 concursuri școlare;
 excursii și tabere;
 activităţii 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, pompierii etc. 
Activităţile extracurriculare pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti: serbări desfăşurate cu 

diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, Carnavalul Veseliei,  serbare de sfârşit de an, Zilele Dovleacului, 
desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, activități 
outdoor cu ocazia Ziua Familiei, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte activităţi. 

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 
cadrul activităţilor extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, acectia dovedesc creativitate, imaginaţie, 
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. Serbările, 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. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este 
preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. 

Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-I atragem pe copii să participle la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
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activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive 
şi îi determină pe copii să participle fără să-i forţăm. 

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. în înv. preşc. Demeter Gyöngyi-Ileana 
Grădiniţa CIMBORA Baraolt 

„Sarcina inteligenţei este de a găsi mijloacele şi căile ce duc la ţinta spre care se îndreaptă voinţa.” 
(Maria Montessori) 

Învăţământul românesc actual pune accent atât pe un învăţământ de performanţă cât şi pe dezvoltarea 
abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. În urma unui studiu asupra activităţilor 
extracurriculare desfăşurate în ultimii doi ani şcolari încheiaţi, s-a constatat, că acestea au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale, 
în general. Ele au o tradiţie bogată în sistemul de învăţământ românesc. Structurarea acestor tipuri de 
activităţi, introducerea unor noi concepte (de ex: educaţia nonformală) reprezintă modificări legislative 
importante, care au ca scop îmbunătăţirea calităţii acestor activităţi. 

Interesul superior al copilului, vizează starea de bine a copilului şi priveşte calitatea vieţii 
copilului.Incorporează dimensiunea mentală, psihologică, fizică, socială, materială a vieţii copilului,dar şi 
relaţiile interpersonale în contextul dat de însăşi. 

Aceste concepte au în vedere faptul, că adulţii din jurul copilului (educatoarele, părinţii), pot oferi 
ocazii favorabile, pentru a trezi în copil plăcerea de a învăţa, ştiind, că emoţiile pozitive influenţează 
performanţa. 

Astfel devine tot mai evident faptul, că educaţia extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, are un rol foarte important în formarea personalităţii copilului. 

 Activităţile extraşcolare, 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, aparţinând domeniilr experienţiale. Domeniile experienţiale sunt adevărate “câmpuri 
cognitive integrate”(L.Vlăsceanu), care transced graniţele dintre discipline, şi care în contextul dat de 
prezentul curriculum , se întălnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului respectiv: domeniul 
psihomotric, domeniul limbaj şi comunicare, domeniul socio emoţional, domeniul cognitiv.La fiecare 
domeniu experienţial pot fi incluse aceste activităţi,zilnic, săptămânal. 

Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este foarte eficient organizarea activităţilor de 
tip outdoor, o modalitate de parcurgere a curriculumului şcolar, prin care se vizează : interesul superior al 
copilului,  starea de bine a copilului , bucuria/plăcerea de a învăţa.  La aceste activităţi metodele folosite 
au rolul,  de a  îndeplini obiectivele activităţilor .  

Educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, minimalizează procesul învăţării, oferă 
utilitate practică imediată a cunoştinţelor învăţate, cu un conţinut lejer, foloseşte metode, care stimulează 
implicarea şi participarea, are o structură şi o planificare flexibilă, se bazează pe experienţa 
participanţilor.  Se pliază  cu educţia nonformală, dar pot fi integrate în educaţia formală, cu scopul de a 
maximaliza efectele procesului de învăţare, produc avantje pe termen lung. 

Sunt foarte multe teme, care se pot finaliza în afara sălii de grupă. Vizitele, excursiile, experimentele, 
observările, jocurile de mişcare, jocurile experienţiale, activităţile cu caracter gospodăresc sunt mijloace 
prin care copiii pot cumula experienţe din viaţa cotidiană, din natură.Aceste activităţi dau prilejul 
educatorilor ,să cunoască mai bine copiii. Sunt mulţi copii, care au cunoştinţe, abilităţi la diferite domenii, 
care nu sunt observate în sala de grupă. Copiii conştientiază abilităţile pozitive a colegilor, le laudă, ceea 
ce duce la creşterea încrederii în sine a mai multor copii. De obicei copiilor cu dificultăţi de învăţare şi 
comportament le place munca fizică, au succese, şi le ajută pe ceilalţi. 

 Relaţiile interpersonale  sunt aprofundate mai mult în afara sălii de grupă. Se formează grupuri de 
lucru, grupuri de prietenii între copii. Relaţiile interpersonale între adulţi şi copii se îmbunătăţesc.Părinţii 
pot dat o mână de ajutor în grădiniţă. Pot însoţi copiii la excursii, pot ajuta la transportul lor. La diferite 
teme , pot participa cu experienţa lor de specialitate, de viaţă. 
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 Proiectele educaţionale sunt foarte importante în vederea efectuării activităţilor extracurriculare. Se 
pot  lega proiecte de parteneriat cu diferite instituţii din localitate, cu alte grădiniţe, cu şcoli, dar şi cu 
părinţii. Programul acestor proiecte, activităţile incluse depind de particulariţile de vârstă a preşcolarilor, 
de oferta culturală, de mediul înconjurător din zona respectivă, de scopul şi obiectivelel propuse.  

 In parteneriatul cu casa de cultură se pot organiza vizite la expoziţii, vizionarea filmelor pentru copii, 
vizionarea teatrelor de păpuşi şi teatrelor pentru copii, dar se vor organiza şi serbările copiilor. La casa de 
cultură, se pot organiza concursuri între grupe, precum şi expoziţii din  lucările copiilor, unde pot 
participa părinţii. 

Parteneriatele cu şcoala dau posibilitatea de a întreţine legătura strânsă între grădiniţă şi 
şcoală.Activităţile de vizită dau ocazia copiilor de a se familiariza cu şcoala, de a  împrieteni cu viitorii 
colegi, şi învăţători. Activităţile , concursurile cu şcolarii dau dovadă de empatie, toleranţă din partea 
şcolarilor , faţă de preşcolari. Preşcolarii dobăndesc încredere în sine, pentru că, conştientizează,că şi ei 
sunt capabili de munca în grup, şi realizează sarcinile. 

Parteneriatele cu ocolul silvic, diferite instituţii oferă deschiderea relaţiilor cu adulţii, cu descoperirea 
valorilor materiale, morale.Astfel preşcolarii dobăndesc cunoştinţe, şi experienţe unice. 

 Parteneriatele cu instituţii culturale, care organizează concursuri de creaţie, artă, dau ocazia 
preşcolarilor talentaţi de a afirma, de a crea, de a primi premii. 

Excursiile, drumeţiile sunt un prilej de recreere, dar şi de cunoaştere.Sunt voioase, pline de haz, 
bucurie, de cântece şi voie bună, unde se pot exersa multe reguli, se evidenţiază trăsăturile morale. 

Serbările cu părinţii, zilele de naştere sunt ocazii unice pentru copii, şi părinţi. Copilul sărbătorit  este 
fericit, deoarece el este în fruntea copiilor, şi totul este pentru el: tortul, cadourile, cântecele, poeziile 
copiilor.Este o ocazie unică, penrtu fiecare copil.  

Activităţile extraşcolare 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 recunoaşterea  aptitudinilor. 

Bibliografie: 

Curriculum pentru invatamantul prescolar 3 – 6-7 ani, Programa activitatilor instructiv-educative in 
gradinita de copii       
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 

Prof. Demetrescu Dana,  
Liceul Teoretic Sebiș 

Pentru un elev, actualmente tânăr aflat în plin proces formativ, viitor adult funcţional într-o scietate în 
permanentă transformare, implicarea în activităţile extrașcolare contribuie la formarea unor deprinderi și 
abilităţi care depășesc graniţa informaţională și pătrund în sfera dezvoltării personale.   

Participarea la cluburi de lectură, publicarea de articole pentru revista liceului, participarea la 
concursuri de public speaking și scriere literară, participarea la diverse conferințe și concursuri de 
dezbateri, pentru a menţiona doar câteva dintre nenumăratele posibilităţi aflate la dispoziţia tinerilor, 
permit contactul cu oameni și idei noi și oferă posibilitatea fructificării cunoștinţelor și abilitătilor 
dobândite până la momentul respectiv.   

Implicarea în multiple activităţi extrașcolare, din diverse domenii, duce uneori la descoperirea unor 
interese nebănuite.  

Un plus major al implicării în activități cât mai variate este și cunoasterea unor grupuri de oameni cu 
care poţi clădi relaţii bazate pe interese comune, noţiunea de networking fiind în voga și utilă în viitor. 
Deși aspectul academic este important, a învăța să vorbesti in public, să socializezi, sa empatizezi cu 
nevoile altora și să te implici activ, joacă un rol vital pentru viitorul profesional și personal. 

Un alt aspect pozitiv al implicării în activităţile extrașcolare reiese din directia în care evoluează 
societatea actuală. În condiţiile în care mișcarea adulţilor pe piaţa muncii este din ce în ce mai evidenta, 
există o mulţime de situaţii în care familiile se mută dintr-o localitate în alta cu tot cu copii.  

Dupa cum bine știm, la vârsta adolescenţei, mutarea în locuri noi, nefamiliare, poate fi problematică 
uneori. Tocmai de aceea, implicarea acestor copii în activităţi extrașcolare îi poate ajuta să creeze relaţii 
de prietenie cu tineri care le impărtășesc interesele și pasiunile.  

Deloc neglijabil este și interesul pe care îl acordă din ce în ce mai multe companii activităţilor 
extrașcolare ale elevilor : CV-ul unui absolvent care dovedește participarea la diverse activităţi de 
voluntariat, de protecţia mediului, la activităţi sportive, artistice sau literare, poate avea șanse mai mari de 
a fi luat în considerare, tocmai datorita implicării și spiritului de iniţiativă dovedit. 

 În plus, un potenţial angajator poate observa cauzele cărora tânărul respectiv a decis sa aloce din 
timpul său liber, poate observa abilităţile de management al timpului și resurselor, precum și realizările 
academice la care duce implicarea elevilor în activităţile extrașcolare.  

BIBLIOGRAFIE:  

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 
EDP 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR CULTURAL - ARTISTICE  
ÎN EDUCAREA ELEVILOR 

Educarea tinerei generaţii pentru a iubi folclorul tradiţional 

Autor: 
Prof. înv. primar Deminescu Jurca Violeta 
Liceul Tehnologic Ovid Densușianu Călan 

Nu ajungem în ,,împărăţia cerurilor” dacă nu rămânem sufleteşte copii. 
Activitatea noastră trebuie să ne producă bucurie. Bucurie adevărată. Să-i captivăm şi pe ceilalţi. 

Entuziasmul este contagios, iar bucuria o împărtăşim. Aceasta este valabil pentru orator şi auditoriul lui, 
dar mai ales pentru artist şi publicul lui. 

 Zi de zi, intrând în clasă cu zâmbetul pe buze, am realizat că am rămas copil. 
 Copil căruia îi plăcea foarte mult fiecare serbare şcolară pe care învăţătoarea sa o organiza la fiecare 

final de an şcolar cu mâna aceea de  copii din micuţul meu sat natal. 
Şi-am început să lucrez diferite programe  artistice, mai întâi cu elevii propriei mele clase, apoi cu alţii 

şi alţii din întreaga şcoală. 
Şi pentru ca natura şi sărbătorile satului mi-au ocrotit paşii copilariei, în spectacolele care le-am 

organizat tradiţia folclorică a devenit coloana principală în jurul careia veselia cântecelor şi jocurilor 
copilariei se împletesc în mod fericit  cu diferite concursuri scenice de factură ceva mai modernă. 

Creaţia folclorică românească oferă suficiente modele exemplare de natură să ajute la formarea 
caracterului şi a unor deprinderi comportamentale corespunzătoare în rândul copiilor. Binele şi răul, 
adevărul şi minciuna, hărnicia şi lenea, cumpătarea şi lăcomia, modestia şi îngâmfarea sunt tot atâtea 
noţiuni fundamentale care alcătuiesc însuşi miezul creaţiilor folclorice. Alături de textele poetice, 
muzicale şi coregrafice, obiceiurile populare conţin un bogat fond de mesaje- unele nedescifrate încă- şi 
imagini impresionante ale cultului muncii, ale cinstei şi vredniciei, ale coeziunii şi solidarităţii comunitare 
din satul tradiţional, ale cultului strămoşilor- deci ale trecutului, etc. 

Ceea ce caracterizează mai ales folclorul nostru românesc nu este nici sentimentul disperării şi nici cel 
al elanurilor  necontrolotate, ci un pronunţat echilibru sufletesc, un optimism incorigibil, ancestral. Copiii 
şi tinerii (actori sau spectatori) sesizează acest optimism, însuşindu-şi-l. 

Activitatea cultural-artistică a copiilor, în conţinut şi forma ei de realizare, trebuie să se asocieze 
sarcinilor educaţiei ce corespunde condiţiilor social-istorice prezente. 

De aceea am încercat să integrez în spectacolele mele un repertoriu sensibil vârstei copiilor, accesibil, 
dar şi atractiv. 

Elementele de dans popular sunt mijloace cu ajutorul cărora se dezvoltă calităţile motrice (viteză, 
forţă, rezistenţă şi îndemânare), precum şi trăsături de caracter (spirit de echipă, voinţă, dârzenie, 
perseverenţă, dragoste fată de arta poporului nostru, faţă de creatorii ei). 

De asemenea, dansurile populare dezvoltă simţul ritmului, capacitatea de coordonare a mişcărilor, 
gustul pentru frumos, pentru armonie. 

În urmărirea diversităţii influenţelor pe care le poate avea mesajul artistic asupra elevilor, un rol 
practic îl are conturarea funcţiilor activităţii interpretative. Cele mai caracteristice funcţii ar fi: cea 
cultural şi afectiv-estetică, moral- patriotică, cognitivă, de socializare, dar şi recreativ- distractivă.  

Bineînţeles că aceste funcţii acţionează asupra interpreţilor în mare măsură, dar şi asupra spectatorilor 
cărora li se adresează manifestarea artistică respectivă. 

Realizarea  interdependentă a acestor funcţii presupune şi formarea receptivităţii estetice 
(familiarizarea cu un câmp larg de valori estetice, formarea şi dezvoltarea gustului estetic şi conturarea 
unui ideal estetic) stimularea creativităţii estetice (sprijinirea şi încurajarea autoexprimării artistice a 
copiilor, stimularea creativităţii spontane, valorificarea stărilor afective ale copiilor).  

Trăirile afective intense favorizează dezvoltarea înaltelor sentimente patriotice, acestea depinzând de 
conţinutul mesajului artistic.  
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Genurile activităţii estetice interpretative contribuie la întărirea şi fixarea unor informaţii pe care 
copiii le-au acumulat deja. 

Integrarea socială a elevilor este posibilă prin cuprinderea lor în diferite formaţii artistice, colectivităţi 
cu atmosferă artistică specifică, supusă unor cerinţe sociale, comportamentale estetice şi speciale. Cu atât 
mai mult cu cât la aceste manifestări am implicat și elevi cu cerințe speciale. 

Activitatea artistică interpretativă le oferă copiilor posibilitatea de a trăi momente de veselie, 
distracţie, voie bună, umor, divertisment, având o variată gamă de conţinuturi şi modalităţi de  recreere. 

Eficienţa activităţii este cu atât mai mare cu cât conţinutul cântecelor, poeziilor şi al dansului reflectă 
nevoia de joacă a copiilor, astfel încât se dezvoltă la copii multiple sentimente estetice, afectiv-
emoţionale, sentimentul că oricare dintre ei poate interpreta chiar- pe scenă- un anume cântec sau poezie. 

Nu întâmplător, câte un spectacol desfăşurat la Casa de cultură a micului nostru oraş, într-o sală 
arhiplină, copiii preiau repertoriul celor care au fost pe scenă, transformând zonele din jurul blocului în 
adunări ad-hoc în aer liber. 

Într-adevăr, în acele momente simt că n-am muncit în zadar.  
Sămânţa a dat roade! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN  PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. în înv. Preșcolar Deszke Enikő 
G. P. P. Nr. 3 Tg. Secuiesc,  jud. Covasna 

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 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. 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât  în grădiniţă cât şi în afara ei. 
Ca şi activităţile de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 

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 emotional, cât şi intelectual. 
Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă de la o vârstă  mica, 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. 

Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din grădiniţă 
vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. 

Prin ochii copilăriei, natura va fi mereu mai frumoasă, imaginile vor persista  toată viaţa. La vârsta 
preşcolară copiii  sunt mai receptivi ca oricând  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. 

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 in 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 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.  

Copii 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 
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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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar: DETEȘAN GABRIELA CARMEN 

Un rol important în formarea personalității copilului îl are și educația extrașcolară.Începând de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obictele și 
fenomenele din natură. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și 
comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, deprinderea de a-și susține cu 
argumente punctul de vedere, toate acestea fiind necesare fiecărui om pentru reușita în viață.  

Scopul activităților extrașcolare este de a dezvolta anumite aptitudini, antrenarea elevilor în actvități 
cât mai variate, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, fructificarea talentelor personale. 

Activitățile extrașcolare se realizează într-un cadru formal și vin în completarea procesului de 
învățământ contribuind la descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. 

În cadrul activităților extrașcolare, elevii au libertatea de a alege conținuturile, care sunt în 
concordanță cu interesele și dorințele elevilor. Aceste activități stimulează valori, aptitudini, dezvoltă 
vocația, talentul, încurajând competiția, comunicarea, ceea ce duc la formarea unor personalități 
complexe și complete. Aceste activități sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Prin participarea la acest tip de activități se lărgește orizontul cultural al elevilor, dar este și un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la formarea morală, estetică a copiilor.  

Cele mai plăcute activități extrașcolare sunt vizitele la grădina zoologică, la muzee, excursii tematice, 
carnaval, activități în aer liber, întreceri sportive. 

Activitățile sportive sunt cele mai preferate, pentru că acestea îi ajută pe copii să aibă o viață ordonată, 
un program stabil și un stil de viață sănătos. Este indicat ca aceste activități să verifice direct copilul și să 
îl ajute să deprindă aptitudini pozitive, care în timp să îl determine să se descurce singur în orice situație, 
să aibă mai multă încredere în ei, să își dezvolte noi hobby-uri.  

Cei care participă la astfel de activități vor fi mai motivați să reușească în tot ce și-au propus și vor 
reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de învățarea, cultură generală, 
memorie și simț critic. 

Mai mult activitățile extrașcolare îi ajută pe copii să se adapteze mult mai ușor la condiții și medii noi 
și diferite. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze concentrarea și eficiența indiferent de 
factorii disturbatori din jur. 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare 
a caracterelor copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili lor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

Diaconescu Oana,  
Școlile gimnaziale nr. 66 și nr. 46, București 

Activitatile extrașcolare fac parte din cadrul educației non-formale. Educația non-formală reunește 
ansamblul acțiunilor educative care se defășoară într-un cadru instituționalizat situat în afara sistemului de 
învățământ. Este vorba de totalitatea acțiunilor educative extrașcolare care se desfășoară în instituții 
special organizate.  

Menirea lor este de a completa și întregi educația formală, în funcție de anumite necesități sociale și 
aspirații individuale. Sunt incluse aici diferite forme organizate în vederea perfecționării și reciclării 
personalului muncitor, forme special instituite pentru îmbogățirea nivelului general de cultură, pentru 
petrecerea oragnizată a timpului liber, pentru exersarea și valorificarea diferitelor înclinații și aptitudini 
individuale.  

Principalele instituții în care se înfăptuiește acest tip de educație sunt casele de cultură, teatrele, 
cluburile, căminele culturale, bibliotecile publice, muzeele, asociațiile sportive etc. Conținutul și 
obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate, diferențiate în funcție de finalitatea 
avută în vedere, cât și de particularitățile psiho-fizice ale celor cărora se adresează.  

Educatia nonformala este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante. 
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de 
învățământ, cu un aport suplimentar de abilități de câștigat. 

Educația non-formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se 
formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de 
instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă 
plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

Dintre obiectivele educației non-formale enumerăm: completarea orizontului de cultură din diverse 
domenii, crearea de condiții pentru formarea profesională, sprijinul alfabetizării grupurilor sociale 
defavorizate, asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și 
capacități.  

Educația non-formală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcție de activitățile specifice:  
activități extradidactice (cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri, olimpiade, 
activități extrașcolare) si proiecte de ecologie și formare civică, excursii, acțiuni social-culturale (în clubul 
elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc). Educația non-formală însoțește cu succes formarea 
educațională a tinerilor și rămâne una dintre variantele optime pentru susținerea bucuriei de cunoaștere și 
de afirmare profesională. 

Elevii beneficiază în cea mai mare parte a timpului destinat învățării de educație formală. Este extrem 
de util pentru ei ca toate cele trei tipuri de educație să fie îmbinate armonios. De-a lungul anilor, 
activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea non-formală și petrecerea în 
mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii 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 elevul participă după 
ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere, deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare 
unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performanți. 

Ca profesor de religie am încercat să le propun diferite activități extrașcolare prin care să îi integrez în 
societate, să le îmbogățesc cultura, să se bucure, să cunoască lucuri noi și să își formeze personalitatea. 
Astfel de activități au fost propuse în cadrul  „Săptămâna altfel”, exrem de binevenită pentru elevi și nu 
numai. Exemple de activități pe care le-am propus elevilor: participarea la concursuri cu creații plastice, 
icoane pe sticlă (canvas, lemn), alcătuirea de rugăciuni sau poezii religioase, vizitarea de biserici și 
mânăstiri, vizitarea unor aziluri de bătrâni, orfelinate și strângerea de donații pentru acestea. 
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O activitate extrșcolară extrem de benefică este și participarea la cateheze în cadrul bisericii, 
împărtășitul în perioada Crăciunului și Sfintei Învieri a Domnului, excursii și tabere la biserici și 
mănăstiri în afara orașului de proveniență.  

De fiecare dată când elevii au participat la astfel de activități i-am cunoscut mai bine, relația dintre 
profesor și elev s-a închegat mai bine, iar ei au fost foarte mulțumiți de cele văzute.   

Bibliografie: 

Savu Cristescu Maria, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 
2017 
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Excursia școlară – o activitate extracurriculară complexă 

Prof. Diaconiță Adina 
Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava 

MOTTO:  
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate preda cu succes într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă, dacă materia este prezentată într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor.” ( Jerome Bruner) 

Procesul de învățământ “îmbracă” și forme de muncă didactică complementare lecției obișnuite. 
Acestea se pot desfășura atât în școală, în afara orelor de curs, cât și în afara școlii sub atenta îndrumare a 
cadrului didactic. Aceste activități presupun o continuă perfecționare a metodelor folosite, stimulând 
totodată inițiativa, fantezia și contribuția creatoare a cadrului didactic implicat.  

Activitățile extracurriculare le oferă elevilor posibiliatea să petreacă în mod cât mai divers, plăcut și 
util  timpul liber. Ca activități de masă, la care participă obligatoriu toți elevii clasei, cele mai apreciate de 
către elevi sunt vizitele și excursiile. Acestea ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la 
educarea lor civică și patriotică.  

De asemenea, excursiile și vizitele trebuie judicios planificate, temeinic pregătite și aprobate de 
conducerea școlii și a Inspectoratului Școlar. Toate deplasările elevilor se vor efectua sub îndrumarea și 
răspunderea directa a învățătorului clasei, asigurându-se deplina securitate a vieții și sănătății elevilor. 
Programarea excursiilor se va face în așa fel încât să se realizeze obiectivele propuse la obiectele de 
studiu din clasa respectivă și vor dura o singură zi.  

Activitățile extrașcolare prezintă unele particularități, prin care se deosebesc de cele din cadrul 
lecțiilor. Aceste trăsături specifice se referă la conținut, la durată, la metodele folosite și la formele de 
organizare. Conținutul este mult mai elastic, mai variat și mai bogat decât al lecțiilor din clasă și poate fi 
adaptat mai ușor posibilităților individuale ale elevilor. Acestora li se pot atribui sarcini potrivite cu 
aptitudinile lor. 

În timpul efectuării lor, elevii valorifică și își îmbogățesc cunoștințele la unul sau mai multe obiecte 
de învățământ. 

După momentul în care au loc, lecțiile pot fi:  
a) preliminare – când au drept scop observarea unor fenomene sau obiecte necesare, înțelegerea temei

sau capitolului ce urmează a fi studiat; 
b) lecții excursii care urmăresc dobândirea de noi cunoștințe pe bază de observații;
c) lecții excursii finale, de recapitulare, care prilejuiesc fixarea, aprofundarea, îmbogățirea și aplicarea

în practică a cunoștințelor elevilor, după studierea unui anumit capitol, la sfârșit de semestru sau an 
școlar. 

Când este bine organizată, lecția-excursie deschide posibilități variate, atât în direcția instrucției, cât și 
în aceea a educației. 

 La clasele mici, elevii trebuie deprinși să observe fenomenele și să redea cu claritate ceea ce au 
observat. Observarea în natură și în activitatea oamenilor constituie unul din principalele izvoare de 
cunoaștere. O bună observare depinde de felul în care învățătorul explică elevilor scopul și felul cum îi 
instruiește să observe obiectele și fenomenele. Pentru acest motiv este bine ca, în prealabil, să se facă 
câteva exerciții de observare, notare și prelucrare a observațiilor pentru a stabili legăturile cele mai simple 
între fenomene. 

 Lecția-excursie presupune trei etape obligatorii:pregătirea, desfășurarea și valorificarea instructiv-
educativă. 

 Pregătirea lecției-excursie are două aspecte: 
1. Pregătirea învățătorului. Acesta trebuie să studieze amănunțit programa, volumul de cunoștințe,

priceperi și deprinderi pentru clasa respectivă, în vederea stabilirii felului excursiei și a aplicațiilor 
practice, să consulte bibliografia referitoare la locurile unde se organizează excursia-lecție, să cunoască 
obiectivele, să ia contact cu unitățile de vizitat, să precizeze itinerarul. 
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2. Pregătirea elevului. Învățătorul trebuie să aducă la cunoștința elevilor itinerarul și scopul lecției-
excursie, data, ora și echipamentul necesar, să precizeze problemele principale care se vor urmări în 
deplasare, să reamintescă regulile de circulație, de securitate și comportament ce trebuie respectate. Când 
este necesar se vor repeta unele cunoștințe teoretice și practice. 

 Pentru a trezi interesul elevilor, excursia se popularizează prin prezentarea de hărți, schițe, itinerarii, 
fotomontaje, filme, literatură istorică, descrieri geografice și articole din presă. 

 Cadrul didactic va urmări ca toți elevii clasei să fie antrenați în pregătirea excursiei. Va dirija, de 
asemenea, observarea în mod sistematic, îndemnându-i să noteze ceea ce li se pare mai deosebit. 

 Valorificarea datelor culese cu prilejul excursiei se va realiza la toate obiectele de învățământ la care 
se pretează.  

 De exemplu, valorificarea instructiv-educativă a lecției-excursie cu conținut istoric constă în faptul că 
prin perceperea directă a vestigiilor istorice, elevul își lărgește cercul de cunoștințe, reprezentările se 
precizează mai temeinic, iar corelația dintre  trecut și prezent devine mai limpede. În primele clase, 
cunoașterea mediului înconjurător de viață constituie punctul de plecare al înțelegerii istoriei. 

 În afară de caracterul instructiv-educativ, lecția-excursie mai trebuie să aibă și un caracter recreativ. 
Jocurile de orientare în spațiu, întrecerile în a observa și a aprecia distanțele sau înălțimile, întrecerile 
sportive au un rol deosebit în înviorarea și activizarea colectivului de elevi. 

 Ca o concluzie, trebuie să precizăm că în realizarea unei astfel de activități extracurriculare sunt 
angrenați cei trei factori implicați în actul educațional: elevii, familia și școala. Fiecare are rolul său bine 
definit: 

-elevii – prin responsabilități asumate, atât individual, cât și în grup; 
-familiile – prin susținerea morală, financiară și chiar implicare în organizarea unor activități; 
-școala – prin elaborarea strategiilor didactice, realizarea unității dintre cei trei factori, finalizarea 

activității întreprinse. 
 Modalitățile prin care putem atrage copiii în activitățile extracurriculare sunt variate; stă în putința 

fiecărui învățător să le facă cât mai atractiv,  mai interesante; fără catalog și calificative elevii pot învăța 
lucruri folositoare într-un mod plăcut și distractiv.  

 Se pare că este mult mai ușor când nu ești „amenințat” de calificative și note!... 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Învățământul primar nr. 4/1998, Ed. Discipol, București
2. Învățământul primar nr. 1/2004, Ed. Miniped, București
3. Perfecționarea procesului intructiv-educativ în ciclul primar, București, 1977
4. Crăciunescu, Nedelcu, Forme de activități extrașcolare desfășurate cu elevii ciclului primar, în

Învățământul primar, nr.2-3, 2000 
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EXTRASCOLARE by UNIREA 

Autori: profesor Mihaela Hărăţu
profesor Daniela Diaconu 

Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani 

Septembrie 2018, soare în înalt, în copaci, în frunze, pe chipuri și în inimi. Bucuria reîntâlnirii sau 
emoția primei întâlniri cu un nou spațiu al curiozității și formării de oameni frumoși au marcat benefic 
debutul anului școlar 2018 – 2019 la Unirea.  

"...E pieptul şcolii-n plină sărbătoare, / Zâmbesc complice săli şi coridoare / Iar clopoţelul sună mai 
vioi / Plăcutele arpegii, ritmuri noi. / Elevi şi dascăli, minunat decor / În cânt şi dans la sărbătoarea lor..." 
Cuvinte frumoase, la început de an școlar, ne-a rostit și Teona-Alexandra Țehaniuc, Șefa de promoție 
2018 a Colegiului “Unirea”, care a promovat examenul de Bacalaureat cu media 10, singura medie 
maximă din Pașcani: “Mi-e greu să realizez că vă vorbesc acum din postura unei foste uniriste, asta 
deoarece am crezut ca anii de liceu durează o eternitate. Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că acești 
patru ani au fost cei mai frumoși din viața mea, oricât de clișeic ar suna asta. Mi-ar fi plăcut să știu de la 
început cât de prețiosă e fiecare pauză alături de colegii de clasă, fiecare oră alături de profesorii de care 
îmi este atât de dor și fiecare activitate care îmi dădea șansa să ma dezvolt. Astăzi, dacă aș avea ocazia să 
o întâlnesc pe Teona dintr-a IX-a, i-aș spune să trăiască fiecare clipă și să se bucure de fiecare moment,
înainte ca totul să se transforme într-o amintire. 
Priviți cu entuziasm la anii de liceu care vă așteaptă 
pentru că nu vă veți mai întâlni niciodată cu ei. Vă 
îmbrățișez pe toți , iar pe voi, cei care astăzi purtați 
emblema școlii în piept, vă invidiez sincer!” 

Bună seara și bine ați venit la Balul Bobocilor al 
Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani! Cu 
această frază a început evenimentul cel mai așteptat 
de liceeni. Tema balului din acest an a fost 
« Poveştiîncâlcite », dorind să ascoatem în evidenţă 
că adolescenţii din şcoala noastră, deşi îşi trăiesc 
vârsta ca orice tânăr al zilelor noastre, cu muzică, 
dansuri, vestimentaţie în pas cu moda, nu-şi uită 
copilăria, întorcându-se cu entuziasm în lumea poveştilor pentru două ore. Pentru cele unsprezece perechi 
de boboci au fost emoții mari, având în vedere că şi-au îndeplinit visul de  a intra în pielea personajelor pe 

care le-au iubit atât pe vremea cât au fost copii.  

Uniriștii simt românește. Sâmbătă 24 noiembrie 
2018 sala din cantina școlii noastre a fost 
neîncăpătoare pentru participanții la spectacolul 
folcloric aflat la a 12-a ediție. Timp de patru ore cele 
10 echipe de elevi din clasele IX-X au adus pe scenă 
și în inimile noastre bucuria apartenenței de neam 
mândru. 

Coordonați de doamnele profesor Hărățu Mihaela și Iosub Maria  concurenții  au fost supusi la 
urmatoarele probe ale FESTIVALULUL BOSTANEILOR: 

 ”Ghid prin România” - ”Parada costumelor populare” proba de cultură generală ”Erudit de 
România”,”România folclorică”, ”România în bucate”.  ”Parada bostăneilor” a adus din nou pe scenă 
toate echipele cu bostănei frumos decorați. Între probe au fost minunate momente artistice: dans popular 
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cu echipa de dansuri a școlii coordonate de dna prof 
Alina Turcu, o scenetă a organizatrilor de la 9I, grupul 
vocal de la 9B. Moldovenii de la 10G au avut invitați 
speciali –Ansamblul de dansuri populare « Trei 
Generații” de la Heleșteni ».    

Un spectacol - concurs pe echipe reușit care și-a 
premiat generos câștigătorii cu ajutorul sponsorilor. 
Bostănelul de bronz: 10G - Moldova, Bostănelul de 
argint: 9E - Oltenia (care ne-a oferit tuturor frumoase și 
amuzante diplome de oltean) și Bostănelulde aur, locul 
1 -10BMaramureș.  

Așteptăm următorul spectacol la ediția a 13-a! 
Ce este fericirea? Există fericire? Fericire sau pasiune? Fericire sau plăcere? Dacă fericirea e un mix 

de procese chimice, le putem controla? Delia Șerban - Alumnus Unirea 1998 - se întoarce acasă, în 
familia Unirea, după 20 de ani, cu un dar neprețuit: o carte ”ghid interior de fericire” cum o numește chiar 
autorul. Delia ne dăruiește o carte extraordinară cu atât mai necesară astăzi în această lume grăbită în care 
adesea uităm să trăim. O carte necesară care ne învață cum să ne construim starea de bine. Delia ne învață 
cum să ne calibrăm în interior, cum să ”pescuim clipa”, cum să prețuim prezentul. Echilibrul interior 
poate fi educat. Aula Colegiului Unirea a fost astăzi neîncăpătoare, elevi de la cele trei licee din oraș - 
Colegiul Unirea, Colegiul M. Sadoveanu și Liceul Teoretic Miron Costin, profesori de la aceste licee, 
directori, alumni Unirea - colegii Deliei care au venit să-i fie alături astăzi- familia autoarei și invitați 
speciali (dna doctor Răcilă Camelia, dna Lucia Hen, dna dir Avasiloaiei Aurora, dna Maria Iacob  

            Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului (14 noiembrie), Consiliului Școlar al Elevilor 
Colegiului “Unirea” a organizat o activitate cu rol de prevenire și informare, desfășurată pe două etape. 
Prima parte a constat în descrierea simptomelor și tipurilor de diabet care există. Prezentarea a fost 

întocmită și detaliată de elevii Pintiliasa Florina Cosmina și 
Ungureanu Liviu Gabriel din clasa a XI-a F, îndrumați și 
coordonați de doamna profesor de biologie Vatavu 
Adriana. Partea a doua a presupus descrierea riscurilor 
acestei boli, dar și expunerea anumitor curiozitați ce au 
legatură cu diabetul. Pentru această etapă, am avut-o în 
mijlocul nostru pe doamna doctor Răcilă Camelia. 

Sălie noastre de clasă, gătite românește! Fiecare 
colectiv de elevi a decis, împreună cu profesorii diriginți, 
să amenajeze un colț românesc! Fie au ales să 
împodobească tradițional, fie au preferat să expună 

fotografii și obiecte care descriu România pentru o 
anumită marcă deja consacrată, astăzi spunem cu 
certitudine ca toate sălile de clasă a Colegiului 
„Unirea” ne insuflă, prin acest gest, mândria de a fi 
român! 

29 noiembrie 2018... O zi încărcată de trăire pur-
românească, aglomerată atât de „tradițional” în spirit 
și simțiri! Am călătorit prin zece provincii ale 
României datorită ingeniozității, răbdării și implicării 
elevilor claselor a IX-a A,a IX-a B, a IX-a I,a X-a A,a 
X-a G,a XI-a A,a XI-a B, a XI-a C, a XI-a F, a XII-a F, a XII-a G,a XII-a I și a XII-a J, dar și a domnilor 
lor diriginți, cu ajutorul cărora, aceste regiuni au fost descrise cât mai complex posibil, atât din punct de 
vedere istorico-geografic cât și prin prisma personalităților, tradițiilor sau simbolurilor lor. 
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Harta României a prins viață la”Unirea”! Elevi și 
profesori ai colegiului nostru au format astăzi cel mai 
de preț contur, cel al României! Ce poate fi mai frumos 
decât o unitate vie la „Unirea”! Nimănui nu i-a fost 
frig, cu toții am simțit doar bucuria de a fi împreună. 
Iar jocul și-a găsit atât de simplu locul și 
rostul...Ansamblul de dansuri al colegiului „Unirea” a 
dat startul unei hore mari, învârtită pentru România și 
pentru toți cei ce simt, firesc, românește! 

Bucuria sărbătorilor de iarnă, adusă și în acest an, la început de vacanță, în cancelaria școlii noastre. 
Elevii au fost oaspeții profesorilor în cancelarie. Am colindat împreună, profesori și elevi. Apoi a început 

jocul Secret Santa în jurul bradului din fiecare clasă, chiar și 
în cancelarie am auzit că a venit... 

Sărbătorile sunt mai frumoase în familie. Iar noi, 
uniriștii, suntem o familie mare. 

Iubindu-ne tradițiile, ne iubim și ne respectăm pe noi 
înșine. Am sărbătorit Dragobetele, am trimis și am primit 
scrisori. Ne-am bucurat că iubirea frumoasă e încă prețuită, 

că 
tinerii 

și-au exprimat iubirea prin mesaje și cuvinte alese, 
prin versuri și epistole, unele chiar 
parfumate…Luni, pe 25, toate au ajuns la destinație. 
Emoții…emoții vii pentru ei, destinatarii, dar și 
pentru noi, mesagerii.  

Lucrând lemnul...așa au sărbătorit elevii claselor 
a X-a F, a XI-a H și a XI-a G, 143 de ani de la 
nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși. 
Îndrumați și ajutați în munca lor de domnii 

profesori Aurora Nistor, Bogdan Cozmescu și Ion 
Pîrlea, elevii noștri au intrat, pentru câteva ore, în 
universul celui mai sfânt meșteșug, arta cioplirii 
lemnului. 

Consiliul Școlar al Elevilor Colegiului Tehnic C.F. 
“Unirea “ organizează CONCURS DE FOTOGRAFIE 
pe tema “ Primăvara și frumusețea ei”, în perioada 20 
martie-10 aprilie 2019.  Participanții vor trimite o 
singură fotografie reprezentativă, fiind astfel înscriși 
automat în concurs. Se va puncta originalitatea, 

claritatea imaginii și respectarea temei concursului.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Mediator școlar, Diaconu Sabina Elena 
Liceul Tehnologic “ Dimitrie Leonida”, Piatra- Neamț 

În cadrul săptămânii Școala Altfel la Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Piatra- Neamț scopul 
urmărit a fost implicarea tuturor copiilor și cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și 
preocupărilor diverse ale elevilor, prin punerea în valoare a talentelor și capacităților acestora din diverse 
domenii, prin stimularea participării lor la activități variate în contexte diverse, promovând dialogul 
multicultural.  

Obiectivele urmărite pe parcursul întregii săptămâni au fost:  
- dezvoltarea abilităților de interacțiune socială 
- dezvoltarea abilităților de antreprenoriat și de viață  
- valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale elevilor 
- formarea atitudinii ecologice responsabile  
- formarea virtuților creștine și consolidarea comportamentului moral- religios 
- evidențierea și dezvoltarea abilităților în domeniul estetic și creative ( desen, picture, activități 

practice)  
- dezvoltarea și valorizarea competențelor individuale și a lucrului în echipă  
- antrenarea părinților rromi din comunitate 

Școala își propune în primul rând să sprijine capacitățile individuale ale fiecărui elev și să-i întărească 
încrederea în forțele proprii; perspectiva interculturalistă poate să conducă la atenuarea conflictelor și 
eradicarea violenței în școală, diminuarea absenteismului.  

S-au desfășurat următoarele activități: 
 instructiv- recreative
 - “Prevenirea înseamnă viață” ( activitate în colaborare cu    Serviciul Rutier Piatra- Neamț ); 
 - “Ce facem în situații de urgență?” ( activitate în colaborare cu IPJ Neamț);  
 - „Igiena individuală și a mediului “ ( activitate în colaborare cu Direcția de sănătate Publică 
Neamț); 
 activități ecologice
- “ Lumina primăverii “ “Piatra curată” ( activitate de ecologizare a zonei de lângă școală); 
 activități cultural- educative
- “Să ne cunoaștem trecutul”  
- “ 100 de ani de la Marea Unire” 
- “Cartea- o cetate luminată”  
- “Gala artiștilor debutanți “  
- “Ziua bunăvoinței”  
 activități sportive
- “Șahul un sport pentru toți” concurs- faza județeană  
- “Micii sportivi”- concursuri sportive  
 Educație pentru dezvoltarea abilităților practice și de viață
- “ Sănătatea alimentației” ( pregătirea, prepararea și apoi degustarea salatei de fructe) 
- “Primăvara, plai cu flori”- expoziție, program artistic  
 Activități de voluntariat
- “ Primim în dar rechizite” 

Activitățile propuse au acoperit domenii variate de interes, de la sfera cultural- artistică, sportive, până 
la domeniul tehnico- științific și de cercetare. Școala și-a propus abordarea interculturală pentru integrarea 
elevilor rromi, pentru colaborarea cu grupul majoritar, promovând atitudini tolerante, acceptarea și 
înțelegerea firească a raportului “ eu - celălalt” și a noțiunii de “străin”, recunoașterea și respectarea 
diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a interculturalității.  

1153



“Educația e producătoare de cultură, iar abordarea interculturală constituie o nouă manieră de 
concepere și implementare a curriculumulor școlare și o nouă atitudine de relaționare între profesori, elevi 
și părinți.”  

Utilizarea comunicării interculturale în învățământ conduce în mod firesc la soluționarea unor 
probleme cum ar fi: cum percepe profesorul diferența culturală, cum își adaptează stilul de comunicare la 
portretul cultural al elevului, cum rezolvăm problema stereotipiei și a categorizării.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Prof. înv. primar Diaconu Maria 
Liceul Teoretic ,,V. Alecsandri” Săbăoani 
Școala Gimnazială Traian, judeţul Neamţ 

,,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 elevilor 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 școala cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale lui este jocul. 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 școlii – pregătirea copilului pentru viaţă. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, creativă, 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. 

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. 

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. 

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 
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elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 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, avînd și efect pozitiv asupra dezvoltării sale.  

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  

*Allport,W, Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLAREA ȘCOLARILOR 

Prof. înv. primar Diaconu Mirela-Raluca 
Liceul Teoretic ”Radu Vlădescu” Pătârlagele 

„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) 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul 
social-uman. 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.  

Componenentă 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 randul 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. 

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: 
 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 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. 
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Educaţia prin activităţile extracurriculare are ca principale obiective identificarea şi cultivarea 
raportului optim dintre aptitudini, talente, promovarea unui stil de viaţă civilizat, democratic, european, 
precum şi stimularea atitudinilor creative în diferite domenii. Odată cu educaţia timpurie, copiii pot 
acumula o serie de cunoştinţe, îşi pot forma deprinderi, atitudini şi competenţe în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură, societate adică, cu ceea ce se întâmplă dincolo de orele din orar. 

Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului/ 
elevului. Prin intermediul acestora, copilul/ elevul învaţă să interacţioneze cu cei din jur şi își valorifică 
potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, spunea Ioan Nicola 
(2000, pp. 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității și 
statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite. Important este ca elevii/ copiii 
să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor”. 

Activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. 
Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune, precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele 
sociale ale copiilor/ elevilor.Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de 
importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. Contextele variate de realizare a acestor activități, 
crește apetitul pentru inițiativă, pentru competiție, în general.  

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. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.;  

- Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 
- Ionescu M., Radu I, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004. 
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SAPTAMANA ALTFEL 
PROIECT DE ACTIVITATE - ABC -ul emoţiilor 

PROF. CONSILIER CAZACU DIANA 
CJRAE BACAU - SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA 

Moment organizatoric: se asigură condiţiile pentru o bună desfăşurare a activităţii. 

Exerciţiu de spargere a gheţii:”Culoarea: Se alege o anumită culoare. Participanţii sunt aşezaţi în jurul 
mesei. În sensul acelor de ceasornic, fiecare trebuie să numească două obiecte din încapere care au acea 
culoare, având la dispoziţie doar câteva secunde pentru a numi obiectele respective; se poate încerca să nu 
se repete aceleaşi obiecte! 

Durata:1 minut 

Activitatea 1.”Pălăria emoţiilor” 
Desfăşurarea activităţii: Copiii vor extrage din două  pălării  câte o imagine care reprezintă o emoţie 

plăcută şi una neplăcută(anexa 1). Sunt rugaţi să identifice emoţiile şi apoi vor exemplifica fiecare emoţie 
cu o situaţie din viaţa lor.Li se spune copiilor că emoţiile plăcute se mai numesc şi pozitive iar cele 
neplăcute se numesc emoţii negative. 

Ce alte emoţii pozitive/negative mai cunoaşteţi? 
Durata:5 minute 

Activitatea 2.”Cubul emoţiilor” 
Desfăşurarea activităţii: Se utilizează un zar care are notat pe fiecare parte denumirea unei emoţii (ex 

trist, furios, fericit etc.). Fiecare elev aruncă zarul  iar apoi încearcă să exprime emoţia notată printr-un 
comportament. Ceilalţi elevi trebuie să identifice emoţia prin comportamentul exprimat de elev. Se 
notează pe flipchart emoţiile care au fost exprimate. 

Durata:5 minute 

Activitatea 3. Cum te-ai simţi dacă…? 

Desfăşurarea activităţii: Se  discută cu elevii ce cred ei despre modul în care se simt oamenii în 
anumite situaţii.Pornesc discuţia de la un exemplu concret - dacă am trăi într-o ţară unde nu ninge 
niciodată vestea că va ninge ar putea să vă producă bucurie deoarece adesea aveţi prea puţine ocazii de a 
vă da cu sania sau cu patinele. Dacă suntem dintr-o tară în care ninge foarte des, vestea unei ninsori 
apropiate v-ar întrista deoarece v-aţi plictisit de zăpadă. Pornind de la acest exemplu accentuez ideea că 
modul în care gândim despre anumite lucruri influenţează modul în care ne simţim. 

Fiecare elev primeşte o fişă de lucru cu mai multe scenarii pe care vor trebui să noteze gândurile şi 
emoţiile asociate lor(anexa 2). După ce termină, fiecare elev este invitat să discute lucrurile pe care le-a 
notat pe fişă cu un coleg pereche.După ce elevii discută în perechi, şi se prezintă răspunsurile. 

Întrebări de conţinut: 
 Aţi căzut de acord asupra emoţiilor care corespund fiecărui scenariu? Sunt ele  aceleaşi cu cele ale

partenerilor de discuţii? Dacă nu aţi căzut de acord, de ce credeţi că nu aţi reuşit? 
 Credeţi că oamenii sau situaţiile respective vă fac să vă simţiţi în modul în care vă simţiţi, sau mai

degrabă modul personal de a vedea sau interpreta ceea ce vi se întâmplă? 
 Care este legătura dintre gândurile voastre şi emoţiile voastre?
Durata:15 minute 

Activitatea 4. 
Desfăşurarea activităţii:Se citeşte elevilor o poveste în care se ilustrează modalităţile pozitive de a 

face faţă unor situaţii nefavorabile.  
Discuţii 
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Discutaţi modul de reacţie a celor trei veveriţe faţă de aceeaşi situaţie 
Ce au gândit? 
Cum s-au simţit? 
Ce au făcut? 
Pentru a nu ne copleşi emoţiile negative ce ar trebui să facem? 

Durata:10-15 minute 

Activitatea 5. „Cele 5 activităţi plăcute” Fiecare elev va face o listă cu 5 activităţi plăcute care îl 
determină pe fiecare să se simtă bine. Toate activităţile fiecărui elev se vor prezenta în grup pentru ca 
elevii să conştientizeze modalităţile prin care îşi pot îmbunătăţi starea emoţională. 

Durata: 5 minute 

Activitatea 6.”Portretul meu” Se cere elevilor să lipească pe portretul lor elementele decupate care se 
potrivesc stării emoţionale din acel moment(anexa4). 

Durata: 2 minute 

Bibliografie: 

Banea, S., Morăraşu C., Ghid de resurse practice pentru activitatea de consiliere şi orientare a elevilor, 
Ed. Performantica, Iaşi, 2009 

Băban, A., (coord), Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, 
Ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca, 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preșcolar 

Prof. înv. preșc. Sava Diana Sava 
Prof. înv. preșcolar Corcioveanu Mioara 

Grădinița cu P. P. Nr. 8 Bârlad 

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. 

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. 
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„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) 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de instruireşiautoinstruire, 
Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educational 

Prof. înv. Preșcolar Dicu Maria Alina 
Grădinița cu Program normal Nr. 1 Alba Iulia 

 Societatea contemporană se înderaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfășurate la interval 
scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viață al omenirii. Școlii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea 
nevoii de schimbare, să anticipeze schimbarea.  

 Școala românescă din ultimii ani începe să fie ’’altfel’’ decât era în urmă cu zece ani. După cei 
‘’șapte ani de acasă‘’ activitatea din ciclul preșcolar și primar influențează decisiv dezvoltarea 
personalității copilului. Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învățământul românesc evoluează 
spre un învățământ modern, de tip European, cu o largă deschidere spre valorile democrației având în 
centrul atenției ‘’elevul și nevoile sale’’. 

 În învățământul românesc s-au produs o serie de schimbări esențiale cum ar fi; noua programă cu un 
plan cadru flexibil, apariția manualelor alternative, modernizarea treptată a metodelor și strategiilor 
didactice de predare. Alături de toate aceste schimbări nu putem să nu amintim introducerea activităților 
interdisciplinare și transdisciplinare care abordează o temă generală din perspective mai multor arii 
curriculare, construind o imagine cât mai clară a temei respective. Aici ar trebui să amintim ‘’Școala 
altfel’’. 

 „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea 
relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute. Atmosfera din 
„săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării 
unor experienţe noi. 

 Societatea contemporană se îndereaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfășurate la interval 
scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de 
viață al omenirii. Scolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea 
nevoii de schimbare, să anticipeze schimbarea. 

 Școala românească din ultimii ani începe să fie‚’’ altfel’’ decât era în urmă cu zece ani. După‚’’cei 
șapte ani de acasă’’ activitatea din ciclul preșcolar și primar influențează decisiv dezvoltarea personalității 
copilului. Privit în ansamblu, sub toate aspectele sale, învățământul românesc evoluează spre un 
învățămant modern, de tip European, cu o largă deschidere spre valorile democrației având în centrul 
atenției’’ elevul și nevoile sale’’. 

 În învățământul românesc s-au produs o serie de schimbări esențiale cum ar fi: noua programă cu un 
plan cadru flexibil, apariția manualelor alternative, modernizarea treptată a metodelor și strategiilor 
didactice de predare. Alături de toate aceste schimbări nu putem trece fără să amintim introducerea 
activităților interdisciplinare și transdisciplinarecare abordează o temă generală din perspectiva mai 
multor arii curriculare, construind o imagine cât mai clară a temei respective. Aici amimtim ’’Școala 
Altfel’’.         

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului. Această săptămănă le dă profesorilor o ocazia de a-i cunoaşte mai bine pe 
elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare 
transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem mai bine, să le cunoaștem 
trăirile, motivele pentru care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este 
nevoie. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o 
modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre 
conţinutul învăţării şi elev. Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin 
centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. 
Astfel stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al 
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elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor 
de învăţare. Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate 
mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând 
ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. Activitatea transdisciplinară ne face 
să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să 
graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai 
multor discipline planificate în cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca 
unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare. 

În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceiaşi 
noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul 
propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, construieşte, 
cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, 
originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului.Competiţia trece pe un plan secundar, 
prioritară devenind colaborarea, munca în echipă,bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut 
din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare 
împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

 ‘’Școala Altfel’’ inițial a fost privită ca o săptămână pierdută, dar pe parcurs ne-am dat seama că de 
fapt a fost un pas spre întărirea relației professor – elev. Elevii nu au pierdut o săptămană , ci au învățat 
lucruri noi au invătat să planteze flori, copaci, au vizitat muzee, s-au jucat, au vizionat filme, au vizitat 
fabrici, au mers în locuri pe care nu le-au mai văzut, etc….. Unii au aflat ce înseamnă să fi medic, 
journalist,jandarm, pompier, polițist, au văzut mașinile de intervenție ale pompierilor și ambulanțe, au 
asistat la exercuiții de salvare de la înălțimeși au văzut intervenția scafandrilore, etc…..  

Școala Altfel poate fi dovada că atât profesorii, cât și elevii sunt în căutarea unei relații umane, 
prietenoase, relaxante, în care chiar și cele mai grele lecții pot deveni simple. 

Educația trebuie să fie cea mai importantă și cea mai rentabilă investiție pentru viitorul țării. Ea trece 
prin mintea și sufletul celor care o proiectează și o realizează zilnic în școala de azi și în școala de mâine. 
I. Cant spunea‘’ Omul nu poate deveni om decât prin educație’’ 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Profesor învățământ primar: Dicu Mihaela 
Școala Gimnazială „Marin Preda”, Siliștea Gumești 

„Nu ideile in sine sunt interesante, ci oamenii care le poarta si le traiesc.”— Marin Preda 

Şcolarul mic se află în etapa gândirii concret-intuitive, de aceea este foarte important să aibă o relație 
directă cu materialul didactic. Copilul care se bucură de atenţie, grijă, răbdare, joc, comunicare va 
manifesta și dorinţa, încrederea de a învăţa repede și de a-şi dezvolta capacităţile de relaţionare. 
Receptivitatea copiilor față de mediu, dar și efectele acestuia asupra lor au un grad mai ridicat, cu cât 
vârsta este mai mică.  

Încă de mici, copiii se simt atrași de tot ce este în preajma lui acumulând o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile extrașcolare au o deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul  
acestor activităţi organizate în natură, în cadrul vieţii sociale, cei mici se confruntă cu realitatea şi percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice.  

În cadrul acestor activități elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de 
om şi realizările sale. Activităţile extraşcolare dacă sunt bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumulareade 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, asumânduşi 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 cadrul 
didactic, 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 .

Procesul de învățare a copilului are ca sursă diversitatea experiențelor cognitive, sociale, emoționale, 
fizice trăite de aceștia. Tocmai de aceea, explorarea, experimentarea, curiozitatea, dorința de comunicare 
și relaționare necesită încurajare. Importanța procesului instructiv-educativ este considerată ca o 
interacțiune între subiecți. Cadrele didactice și părinții trebuie să urmeze tendințele naturale ce există în 
centrarea pe copil, stimulând și valorificând construirea contextelor și a situațiilor în care copilul învață. 

Ceea ce se întâmplă în primii ani de viaţă ai copilului este esenţial pentru progresul său imediat dar şi 
pentru viitorul său. Activitățile extrașcolare au în vedere această perioadă fundamentală pentru 
dezvoltarea copilului, determinând progrese în formarea capacităţilor fizice, cognitive, lingvistice, 
sociale, emoţionale ale sale. Aceste modificări au loc asupra domeniilor de dezvoltare ale copilului și au 
la bază interacţiunea acestuia cu oamenii și lucrurile din jur. 

Activitățile extrașcolare  contribuie la dezvoltarea unor 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. Aceste activităţi se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să îşi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Aceste activități influențează tot parcursul vieţii copilului, de aceea programele de înaltă calitate 
depind în mod direct de calitatea pregătirii personalului, un mediu educaţional adecvat, practici de 
grupare eficientă a copiilor, un program zilnic ştiinţific și implicarea părinţilor. 

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 
desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase 
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care marchează momentele cruciale ale existenței umane. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt 
mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească 
valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și 
să participe la toate evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o 
viață echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având 
ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării 
individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cadrele didactice au posibilitatea de a-și cunoaște elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor  pregătirea copilului pentru viaţă. Finalitatea acestui obiectiv depinde de cadrul didactic în 
primul rând prin  talentul său și dragostea  pentru copii, dar și de modul în care abordează  teme. Ele 
trebuie să pună  în valoare a posibilităţile şi resursele de care dispune clasa de elevi . 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea copiilor în cadrul procesului 
educațional. Ele cultivă dorinţa de nou și frumos a copiilor. În cadrul acestor activități elevii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Aceste activităţi 
extraşcolare dacă sunt bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Bibliografie:  

1. Matei, N., (1982). Educarea capacităţilor creatoare în învăţământ, Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1982;  

2. Păişi, Lăzărescu, M., (2005), Psihologia educaţiei preşcolarului şi şcolarului mic, Piteşti, Editura
Pararela 45.  

3. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași
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Rolul  activităţilor extraşcolare 

Prof. inv. primar DICULESCU PATRICIA 
SC. GIMN. ”AL. VLAHUTA” OLTENITA 

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

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, 
posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, 
pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine. 

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 - 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme 
asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a 
flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.  

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie 
premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial. 

Invăţământul şcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice potenţialul 
creativ, specific vârstei şcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să 
aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Scoala, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică şcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri specifice 
copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile. 

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, şcolarii 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. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative. Ea lărgeşte 
orizontul cultural al şcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. 
Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara scolii constituie, de asemenea, un mijloc de formare a 
competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a 
copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în scoala au un conţinut flexibil şi variat, cuprinzând cunoştinţe 
din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare se 
face în baza liberei alegeri. 

Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare sunt: sărbătorile religioase, obiceiurile şi 
tradiţiile, datele legate de viaţa şi activitatea scriilorilor, evenimente istorice, activităţi sportive. 

Excursiile şi vizitele organizate au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a 
copiilor. 

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

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări despre structura şi condiţiile de 
viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi 
bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 
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În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul social, copiii 
pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj, iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de creaţie şi activităţile practice în scoala. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi înclinărilor 
artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, şcolarii culeg o bogăţie de idei. impresii, 
trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizază 
prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare copil 
şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea 
de rezistenţă la efort. 

Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu lumea 
minunată a artei. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor, aduce copiilor o mare satisfacţie prin diverse 
contraste, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Invataroarea are un rol important în alegerea 
spectacolelor, recomandarea şi selecţionarea emisiunilor de televiziune pentru copii, programelor 
distractive care au o influenţă pozitivă. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la scoala, să deseneze diferite 
aspecte,etc. 

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot cuprinde 
interpretarea, recitarea,aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării  si promovării lor. 

Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu mult 
entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role,  triciclete care contribuie pe lângă 
dezvoltarea armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor. 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional desfăşurate, copilul a venit în contact cu diferite 
persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat şi necunoscut pentru el. Specificul 
cultural, valorile promovate în acest mediu a trebuit avut în vedere în structura activităţilor. A fost 
necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea 
unor aspecte negative. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii 
şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 
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Rolul  activităților extrașcolare în procesul educațional 
Săptămâna- ȘCOALA ALTFEL 

Poveste Diduța - Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny,, - Tulcea 
Martie 2019 

Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diferite domenii artistice. 
Pentru a se dezvolta armonios , tânăra generație are nevoie de activități instructiv-educative care să se 
desfășoare în afara orelor de curs clasice  cum ar fi : concursuri școlare pe diferite tematici, vizite, 
excursii, drumeții,   organizate în parteneriate cu diferite instituții etc. care să vină în sprijinul elevilor cu 
scopul de a contribui la dezvoltarea atitudinilor pozitive pentru cunoaștere, la valorificarea pasiunilor și 
intereselor lor,să le stimuleze creativitatea , să-i împlineasca ca  indivizi. 

Aceste activități, extrașcolare oferă o independență mai mare copiilor,deoarece sunt oarecum diferite 
în comparație cu activitățile școlare zilnice  atât ca durată, conținuturi, forme de organizare cât și ca mod 
de manifestare. Școlarii au  deplina libertate de a-și alege conținuturile acestor activități care sunt în 
concordanță cu dorințele și interesele lor. Astfel, ele se transformă într-o componentă importantă a 
educației prin faptul că stimulează aptitudini și valori , dezvoltă talentul și vocația, încurajează competiția, 
dezvoltă comunicarea și imaginația. Toate acestea contribuie la formarea unor tineri cu personalități 
complexe și complete. 

Având un caracter larg, interdișciplinar, activitățile extrașcolare îmbracă forme diferite de la drumeții, 
excursii școlare, spectacole artistice, vizionări de filme cercuri pe dișcipline, cercuri de creație, competiții 
sportive, concursuri pe diferite teme, până la taberele școlare atât de îdrăgite de copii. 

 Participând la aceste activități , elevii își însușec cunoștințe în domeniul literaturii, științei, artei, 
tehnicii de ultimă oră, care , prin diversitatea lor, le imprimă comportamente specifice, le declanșează 
anumite sentimente, le cultivă dragostea pentru natură, pentru frumos.   

 Aceste activități respectă multe condiții, cum ar fi: evită supraîncărcarea școlarilor, se desfășoară în 
cadrul colectivului de elevi, la alegerea tematicii, rolul important îl au tinerii, deoarece își dau liberi 
consimțământul în conceperea unui program cât mai flexibil și pe placul lor. Cadrul didactic este nevoit 
să țină cont de particularutățile de vârstă, de interesle lor comune, de posibilitățile de realizare atât 
economice, cât și ca spațiu de lucru.  

Activitățile din săptămâna ,,Școala altfel,, necesită o foarte bună pregătire metodică din partea 
cadrului didactic. El trebuie să creeze cadrul adecvat pentru desfășurarea acestor activități ,să ofere 
posibilitatea de aprfundare și completare a abilităților și cunoștințelor obținute, să îndeplinească condițiile 
de formare a unei personalități complexe, prin îmbinarea plăcutului cu utilul. Profesorul coordonator 
trebuie să dirijeze alegerea temelor din această săptămână, cu mult dișcernământ și tact pedagogic. Să 
sugereze fiecărui copil, cu multă atenție, ce formă de activitate este mai potrivită pentru el.  

Am constata din propie experiență faptul că în această perioadă  elevii mei devin mult mai spontani, 
mai siguri pe ei, mai lipsiți de inhibiții. Formele de evaluare, de cele mai multe ori, se finalizează în 
portofolii tematice, albume cu fotgrafii, expoziții cu  lucrări efectuate în această perioadă. Toate aceste le 
pun în lumină calitățile , abilitățile, talentele ascunse.Îi determină să se simtă importanți, apreciați, 
stimulați. Elevii care nu au rezultate foarte bune la învățătură reușesc să se evidențieze pe parcursul 
acestei săptămâni și să se simtă utili, să le crească stima de sine.  

De asemenea am mai observat următoarele aspecte: copiii încep să lege noi prietenii, să se accepte și 
să se tolereze mult mai ușor,devin mai responsabili, iau mai ușor inițiativă în îndeplinirea anumitor sarcini 
de lucru, sunt mai cooperanți. 

Acum este momentul să implicăm activ părinții elevilor în derularea multor proiecte propuse. 
Surprinzător , mare parte dintre ei vin în sprijinul școlii cu  bucurie, unii chiar își iau rolul în serios, 
alături de cadrul didactic. Constată că, în felul acesta, reușește să-și cunoască propriul copil mult mai 
bine. Recunoaște că la școala, unii au alt comportament decât în famile; unii în bine alții mai puțin. 

Rolul părinților este important. Modul cum reușim să îi atragem de partea noastră ne va determina 
mare parte din reușita astor activități. Este indicat ca în aceasta perioadă să avem parteneriate de 
colaborare între școală și familie care să se desfășoare pe parcursul întregului an școlar. Părinții sunt 
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dornici să participe la spectacolele cultural-artistice impreună cu copiii lor, mai ales dacă aceștia provin 
dintr-un mediu dezavantajat social sau material.  

Activitățile pe care le  desfășurăm impreună cu părinții sunt foarte importante. Ele sudează colectivul 
clasei, aduce nenumărate beneficii, ajungând până la ridicarea nivelului la învățătură, la performanțe 
școlare.Prin urmare, atât elevii cât și părinții trebuie să fie ajutați să se implice activ în astfel de activități, 
care îi determină să-și dezvolte empatia, toleranța, acceptarea unora față de alții. De asemenea, 
colaborările dintre școală și familie sunt benefice pentru descoperirea unor noi metode de educarea 
copiilor în vederea problemelor ce le ridică societatea contemporană.  

Pot sugera, pentru aceasta scurtă perioada, o serie de activități comune efectuate în colaborare cu alte 
instituții de învățământ care provin din  medii diferite (urban-rural).  Eu am colaborat foarte frumos cu o 
școală din mediul rural.  

Elevii mei fiind de la oraș, mulți dintre ei nu au avut ocazia să cunoască specificul unui sat românesc, 
în felul acesta au avut posibilitatea să lege noi prietenii, să observe natura ( o livadă de caiși ), să viziteze 
o fermă de animale. Atfel vizitarea unei noi localități și a unor noi colegi a dus la apariția unor noi
raporturi de cunoaștere și autocunoaștere, le-a dezvoltat empatia ca fenomen deretrăire  a gândurilor, 
stărilor și acțiunilor celuilalt. 

 În concluzie, pot spune că activitățile extrașcolare dezvoltă relații de sprijin reciproc între copiii, de 
prietenie și colaborare, educă simțul răspunderii, și o atitudine corectă față de scopurile propuse. 
Important este ca toți: elevi-părinți-profesori să fie implicați în desfășurareaunor asemenea activități, în 
inițierea și organizarea lor.  

Valorificarea săptămânii ,,Școala altfel,, ar trebui să se producă  sistematic, cu mai multă implicare, 
dăruire și eficiență, pentru dezvoltarea cât mai armonioasă a școlarilor. 

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. DIHORU IULICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA, JUDEȚUL DOLJ 

“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 învațăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Scopul acestor activități este de a identifica și 
cultiva corespondența dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te 
conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. 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. 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 posibilitatea să se afirme conform 
naturii sale. 

Printre activitățile extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștinţelor,  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.  

Copii 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. Este însă important ca profesorul 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 necondiţionat 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. 

Oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției depresiei și a 
consumului de alcool și droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot ceea ce și-au 
propus și vor reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de învățare, cultură 
generală, memorie, simț critic, etc. 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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece 
scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului 
care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.  

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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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 elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie  să stimuleze 
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi 
curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  
elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Bibliografie: 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 
Gestionarea emoțiilor 

prof. Dima Alina Florentina 
Școala Gimnazială Nr. 150, București 

Inteligenţa emoţională se referă la abilităţile în baza cărora un individ poate discrimina şi monitoriza 
emoţiile proprii şi ale celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru 
a-şi ghida propria gândire şi acţiune (Salovey & Mayer, 1990). O altă definiţie, mai recentă, a fost dată de 
Daniel Goleman (1995). Conform acestuia, inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi 
autocontrol al stresului şi emoţiilor negative. 

Inteligenţa emoţională ţine de conştientizarea propriilor emoţii, stăpânirea acestor emoţii (prin 
controlarea cauzelor generatoare), motivaţia interioară de a evolua, dublată de iniţiativă, optimism şi 
dăruire, empatie (capacitatea de a înţelege emoţiile şi sentimentele altora) şi, nu în ultimul rând, de 
aptitudinile sociale, adică de capacitatea de a stabili relaţii pozitive, de a coopera şi colabora cu ceilalţi, de 
a rezolva conflicte, de a capta atenţia.  Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la 
performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi în relaţiile interumane. 

Aptitudinile cheie ale inteligenţei emoţionale sunt: 
a) cunoaşterea emoţiilor - capacitatea de a recunoşte sentimentele atunci când apar şi de a nu le

elimina dacă nu ne convin: "Sunt furios/ furioasă!" în loc să-mi "înghit" furia sau să iau un calmant. 
b) gestionarea emoţiilor- capacitatea de a aborda emoţiile neplăcute, după ce le-am acceptat că le

simţim. "Îmi ocup timpul cu o activitate care mă face să mă simt bine ". 
c) automotivarea- emoţiile ne fac mai puternici sau mai neputincioşi. "Să-mi dezvolt o formă de

autocontrol emoţional" 
d) recunoşterea emoţiilor - să-mi detectez cu mai multă precizie emoţiile şi să-mi construiesc propriul

"sistem de lucru" cu ele. 

Inteligența emoțională începe să se formeze în familie, în primii ani de viață. De aceea educația 
primită în primii 7 ani este foarte importantă. Având în vedere că majoritatea copiilor intră la școală la 5-6 
ani, școala, de cele mai multe ori, prin orele de dezvoltare personală, trebuie să suplinească rolul 
părinților. 

De ce au copiii nevoie de inteligenţa emoţională?  

Copiii au nevoie de inteligenţa emoţională: 
- pentru a reuşi în viaţă; 
- pentru a avea încredere în ei, în abilităţile lor; 
- pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a-i cunoaşte şi pe ceilalţi; 
- pentru a-şi transforma emoţiile negative, pentru a şti să se manifeste în siguranţă atunci când se simt 

furioşi, supăraţi, îngrijoraţi, obosiţi, trişti. 
Multe cadre didactice nu sunt familiarizate cu noile metode interactive pe care învăţarea 

comportamentelor pozitive socio-emoţionale, le cer. Ele se tem că aceste metode vor duce la dezordine, 
pierderea controlului clasei. 

De asemenea, cadrele didactice trebuie să fie bine informate în privinţa resurselor pe care şcoala le 
pune la dispoziţie, asupra suportului fizic, psihic, financiar şi chiar asupra devotamentului cu care se 
participă la aceste programe de dezvoltare. Este bine de ştiut de la început pe ce te bazezi ca să poţi şti ce 
poţi realiza. Învăţând să comunicăm cu copiii, ne vom bucura împreună cu familiile acestora de o 
inteligenţă emoţională armonios dezvoltată. ,,Devenind mai echilibraţi emoţional, va creşte şi siguranţa 
lor şi încrederea în sine; curiozitatea lor îşi va găsi căi fireşti de exteriorizare, vor învăţa cum să-şi câştige 
independenţa şi autenticitatea în gândire şi comportament, îşi vor dezvolta capacitatea de a face alegeri 
responsabile. ”( Daniel Goleman) 
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Cum arată un copil inteligent emoţional? 

Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 
∙ este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele;
∙ recunoaşte emoţiile celor din jurul său;
∙ comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;
∙ ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi;
∙ are un bun management al emoţiilor negative;
∙ are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu

abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă; 
∙ are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activităţi doar pentru
că i-au fost cerute să le facă sau doar cat este supravegheat, ci le face pentru că a înţeles 
că sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă beneficii; 
∙ este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere ajutorul;
∙ se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi;
∙ nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele;
∙ are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele noi de comportament.

Cum “hrănim” inteligența emoțională a copiilor? 

Folosim dialoguri și jocuri prin care: 
- sa-l ajutăm pe copil să descopere calitățile personale, dar și limitele; 
- sa-l ajutăm să recunoască emoțiile 
- să acceptăm perspectiva copilului și să empatizăm cu acesta; 
- să încurajăm exprimarea emoțiilor copilului, chiar și pe cele negative; 
- să-l ascultăm activ atunci când ne împărtășește emoțiile; 
- să recunoaștem și să validăm emoțiile; 
- să-l învățăm să își controleze emoțiile; 
- să-l ajutăm să înțeleagă asemănările și deosebirile între sine și ceilalți. 

Activități realizate cu elevii pentru gestionarea emoțiilor 

In orele de dezvoltare personală, cele mai utile tehnici sunt jocurile și activitățile de grup în care elevii 
sunt încurajați să lucreze împreună, să asculte, să dea răspunsuri, să analizeze și să ducă la bun sfârșit o 
sarcină de lucru. 

1. FLUTURAȘUL CU EMOȚII

Competența vizată: conștientizarea trăirilor emoționale, înțelegerea cauzelor
emoțiilor; 

Materiale necesare: decupaje din hârtie în formă de fluture, creioane colorate;
Desfășurarea activității: Puneți la dispoziția copiilor câte un  fluture din hârtie. Solicitați-le

să se gândească la o situație în care s-au simțit bucuroși / triști / furioși și să atribuie o culoare emoției 
respective. Copiii trebuie să colorize fluturele în culoarea aleasă. 

Întrebări: Cum se simte fluturașul tău? Are aripioarele ușoare / grele? Cât de ușor îi va fi 
să-și ia zborul? 

2. GHICEȘTE EMOȚIA

Competența vizată: identificarea emoțiilor pe baza indicilor nonverbali și paraverbali;
Materiale necesare: emoticoane;
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Desfașurarea activității: Alegeți dintre copii câțiva voluntari care vor mima emoțiile de 
bază. Copiii rămași în bănci vor ridica emoticonul corespunzător emoției mimate. Discutați cu copiii 
despre modul în care au recunoscut emoția. 

Întrebări: Ce pot face dacă mă simt trist? Ce pot face când sunt iritat? 

3. SEMAFORUL EMOȚIILOR

Competența vizată: descifrarea limbajului nonverbal și paraverbal al emoțiilor;
Materiale necesare: cartoane duplex, creioane colorate, carioca;
Desfășurarea activității: Activitatea se va desfășura în echipe de 4-5 elevi. Aceștia vor

primi materialele necesare confecționării unui semafor. Fiecare culoare a semaforului reprezintă un 
moment în care copiii vor reflecta pentru a lua cea mai bună decizie, atunci când se află într-o situație 
nouă, au dificultăți de adaptare sau trăiesc emoții precum teama, iritarea, furia și tristețea. 

ROȘU – Calmează-te! Încearcă să înțelegi mai bine situația! 
GALBEN – Gândește-te la ce poți face! 
VERDE – Aplică decizia luată! 

Echipele primesc situații diferite pe care le vor dezbate. 
Exemplu: Un coleg refuză să se joace cu mine. Mă tem că nu voi reuși să rezolv exercițiile de la 

test etc. Vor completa semaforul emoțiilor in funcție de ceea ce s-a discutat în echipa de lucru. 

4. MĂ CUNOSC; ȘTIU CE SIMT!

Competența vizată: identificarea emoțiilor specifice situațiilor din viața de zi cu zi, acasă și la 
școală 

Materiale necesare: fișe de lucru 
Desfășurarea activității: Desenați emoția pe care o simțiți în fiecare dintre situațiile illustrate. 

Vorbiți despre activitățile voastre preferate de acasă și de la școală. 
Fișă de lucru: Desenați emoția pe care o simțiți în fiecare dintre situațiile ilustrate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor învățământ primar Gabriela Dima 
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați 

Activitățile extrașcolare oferă prilejul consolidării lecțiilor învățate în sala de clasă, oferind elevilor 
posibilitatea de a aplica abilități academice într-un context al lumii reale și astfel, fac parte dintr-o 
educație completă. 

Activitățile extracurriculare sunt la fel de importante ca și mediul academic. Activitățile școlare și 
extracurriculare se completează reciproc, dezvoltând un elev cu abilități și competențe cognitive, 
emoționale și specifice, cu  încredere în sine și o motivație care devine treptat intrinsecă. Elevii care 
participă la activități extracurriculare demonstrează o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor școlare. 
Acest lucru poate fi atribuit abilităților pe care le dezvoltă, cum ar fi o gestionare mai bună a timpului 
pentru a se potrivi hobby-urilor și activităților de clasă, o mai bună aptitudine organizatorică și o creștere 
a stimei de sine.   

În cadrul activităților desfășurate în programul ”Școala altfel”, elevii învață cum să integreze 
activitățile extracurriculare în viața lor școlară și să aloce suficient timp pentru fiecare.  Elevii dezvoltă 
competențe care sunt utile în viața lor școlară și în activitățile de zi cu zi. Ei învață abilități cum ar fi 
munca în echipă, abilități sociale și le este stimulată gândirea critică. Proiectele desfășurate în acestă 
săptămână îi ajută pe copii să dezvolte angajament față de activitățile în care sunt implicați, iar acest 
angajament se extinde și în toate celelalte domenii ale vieții lor. 

Jocurile pe echipe, atelierele de creație, activitățile ”outdoor” le stimulează comunicarea, îi 
responsabilizează și îi ajută să interacționeze cu ceilalți colegi, alături de care descoperă interese comune 
sau personale, învățând asftel că pot avea puncte de vedere diferite asupra lucrurilor, dar, împreună, le pot 
direcționa spre obținerea unor rezultate comune foarte bune.  

Un proiect lansat în programul ”Școala altfel”, care le permite școlarilor din clasa pregătitoare să 
rămână în lumea lor imaginară, de poveste, şi, în acelaşi timp, să treacă treptat spre realitatea obiectivă, 
este ”Arta jocului”. Scopul proiectului este dezvoltarea personală armonioasă, prin cultivarea și exersarea 
unor comportamente interrelaţionale pozitive, stimularea creșterii stimei de sine, a competențelor de 
comunicare, exersarea unor abilități practice, în vederea conexiunii dintre motivație și muncă. 

Prin joc, copilul transformă realitatea, îi descoperă pe ceilalţi, se descoperă pe sine şi se dezvăluie 
celorlalţi, comunicând, colaborând. Lumea jocului îi oferă copilului motivaţie, satisfacţie, îl ajută să se 
elibereze şi să împletească, pe negândite, jocul cu munca. În activităţile propuse în cadrul proiectului, 
copiii confecţionează jucării, combinând materiale diverse. Jucăriile devin personaje, prind viaţă, intră în 
diferite tipuri de relaţii şi astfel se creează “poveşti”, materializate în spectacole cu marionete, păpuşari – 
copii şi actori – copii. Copiii descoperă cum, cu un strop de imaginaţie, pot transforma o bucată de hârtie 
neînsufleţită într-o jucărie/marionetă, căreia îi pot da viaţă în spectacole de teatru, chiar de ei puse în 
scenă. Îşi pregătesc decorurile (din pânză, cuburi şi hârtie), fac repetiţii şi, în final, la “premieră” au 
spectatori – copii, care şi ei îşi joacă rolul. 

De asemenea, jocurile desfășurate în sala de clasă și în aer liber, aduc variație în activitățile de 
învățare, făcându-le mai atractive și accesibile tuturor copiilor. Jocurile de comunicare, cooperare, 
cunoaștere și autocunoaștere, de energizare devin activități cotidiene, îndrăgite de toți copiii. 

Temele proiectului sunt atractive și antrenante:  
- Invitatie la joc –  ”Ama-Tosa-Tosa/Eu sunt ”A”, eu sunt ”n” eu sunt ”a”….Ana” –  joc de energizare 

și cunoaștere (Ghana, Project ”Right to Play”); ”Zip-Zap-Boing” – joc de concentrare - echipe mixte 
(copii de vârste diferite) 

-  Joaca și jocul – activitate outdoor (Aparatul de fotografiat; Umbra; Liliacul; Bufnițele și ciorile)  
-  “Cu primăvara ne jucăm” - confecționare de jucării: “În echipe noi lucrăm,/într-un joc azi 

învăţăm,/jucării să confecţionăm/De-a primăvara ne jucăm”; improvizaţii - “Ce pot învăţa de la fluturi… 
o livadă…” etc ; “Dacă aş fi un fluture, m-aş juca …”

Fiecare activitate se transformă într-un spectacol regizat cu răbdare şi încredere, cu imaginaţie, 
îndemânare şi mult suflet, de cel care conduce “jocul” – cadrul didactic, el însuşi un posibil actor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preșcolar Raluca Dima 
G. P. P. ,,Perluțele Mării ” Constanța 

Privind dintr-o perspectivă postmodernistă, sistemul de învățământ, în sens larg, cuprinde „ansamblul 
instituțiilor care participă la organizarea arhitecturii școlare, adică la derularea generală a studiilor pe 
cicluri, orientări, filiere etc.” (Champy, P., Étevé, C., 1994, p.956). 

Componentele sistemului de învățământ se constituie într-un sistem plin de dinamism care se află într-
o continuă interacțiune, educația fiind un pilon ce susține societatea și dezvoltarea acesteia. 

Cu toate că importanța educației curriculare realizate prin intermediul procesului de învățământ este 
incontestabilă, copilul este permanent în contact cu o sumedenie de influențe de natură formativă, o serie 
de numeroși factori acționând, pozitiv sau negativ, asupra dezvoltării celor mici.  

Educaţia extrașcolară are un rol și un loc bine întemeiat în dezvoltarea unei personalități armonioase, 
fiind caracterizată de multiple valențe de tip formativ-educațional, educația extrașcolară venind în 
completarea educației curriculare. 

Acest concept, educația extrașcolară a apărut, la nivel global în momentul în care sistemul educațional 
a fost reorientat de la o educație informativă la una formativă. 

Autorul I. Nicola consideră faptul că activitățile extrașcolare „oferă independenţă mai mare elevilor şi 
asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare” (Nicola, I., 2000, p. 288). 

Activităţile extraşcolare prezintă o serie de particularităţi care le diferențiază de activităţile 
desfășurate în instuțiile de învățătânt. Acestea se disting din perspectiva conţinutului, din perspectivă 
temporală, dar și din punct de vedere metodic şi al formelor utilizate în organizarea activităţilor.  

În ceea ce privește conţinutul activităţilor extraşcolare, acesta nu este unul prestabilit, având un 
curriculum obligatoriu, așa cum se întâmplă în cazul activităților desfășurate în instituțiile școlare, ci 
copiii au libertate deplină pentru a-și alege anumite conținuturi care corespund intereselor și dorințelor 
personale.  

Fiind o formă complementară activităților școlare, acest tip de activități stimulează dezvoltarea unei 
personalități armonioase și plenare, a unor valori sănătoase, a unor aptitudini și atitudini necesare pe tot 
parcursul vieții. Acest tip de activități încurajează dezvoltarea abilităților vocaționale, explorarea 
talentului, dar și încurajează competiția, responsabilizându-i pe copii cu privire la propria lor dezvoltare. 
În cadrul activităților extrașcolare este încurajată comunicarea, inițiativa și este încurajată dezvoltarea și 
valorificarea imaginației fiecăruia.  

Activitățile extrașcolare au un larg caracter interdisciplinar și ele pot lua forme diferite: vizite, 
spectacole, excursii, tabere, drumeții, vizionări de filme sau competiţii sportive, cercuri, palate ale 
copiilor, concursuri ce ajută copilului să dezvolte un oarecare comportament și o ţinută adecvată, dar și 
declanşând un anume tip de sentimente. Totodată, prin activităţile la care participă copiii, ei își însuşesc și 
cunoştinţe din domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei, fiindu-le cultivate și dragostea pentru frumos. 
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Cu toate că scopul acestor activități este comun cu scopul activităților școlare, pedagogul C. Cucoș 
(Cucoş, C., 2002) afirmă faptul că, între activitatea desfăşurată de copii în cadrul instituțiilor de 
învățământ și cea din afara lor există mai multe deosebiri din punct de vedere al conţinutului şi al 
formelor de organizare.    

Activitățile sunt concepute astfel încât să se evite supraîncărcarea și suprasolicitarea copiilor, 
desfășurându-se în colectiv, fiind organizate și concepute în baza liberului consimţământ, urmărindu-se 
antrenarea copiilor în concordanță cu particularităţile de vârstă şi interesele fiecăruia, dar şi de 
posibilităţile individuale de realizare, fără să fie încurcat programul zilnic al copiilor.            

În concluzie, se poate spune că activitatea extrașcolară reprezintă o componentă educaţională 
necesară, valoroasă şi eficientă care contribuie la dezvoltarea uniformă a copiilor, venind în ajutorul 
tuturor cadrelor didactice, completând universul conținuturilor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite de 
copii în cadrul activităților curriculare.  

Bibliografie:  

1. Champy, P., Étevé, C. (1994). Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la
formation, Editura Nathan, Paris. 

2. Cucoş, C. (2002). Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Editura Polirom,
Bucureşti. 

3. Nicola, I. (2000). Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Dimofte Gherghina - Gina 
Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vînători, Galați 

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, 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 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 in 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 se pot derula: tabere, excursii, piese de 
teatru, spectacole de operă comică, ateliere creative, şezători, spectacole în aer liber,  vizite 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  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 În Săptămâna „Școala Altfel” școala noastră a organizat concursul de artă populară tradițională „Artă 
și meșteșug gălățean” cu participare directă, pe ateliere de lucru, în funcție de meșteșugul practicat de 
fiecare copil. 
 Obiective:
o Valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale copiilor;
o Dezvoltarea simțului artistic și a capacității de a comunica prin intermediul artei;
o Antrenarea elevilor in activități directe și variate ce duc la formarea și afirmarea personalității

creatoare prin valorizarea potențialului artistic tradițional zonal; 
o Promovarea imaginii școlii în comunitatea locală și județeană.
 Parteneri: I.S.J., Primăria V., Consiliul Local V., Biblioteca Comunală, Asociația A.R.I.A. (ONG),

Andante Art Center Galați, școli gimnaziale și licee din județul Galați 
 Grup ţintă:
o Elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal
o Învățători
o Profesori
Înscrierea în concurs s-a realizat pe baza Fișei de înscriere și Acordului de parteneriat trimis de școlile 

participante. Toate activitățile au presupus participarea directă a elevilor și cadrelor didactice 
îndrumătoare la cele patru secțiuni: cusături tradiționale, împletituri tradiționale din materiale vegetale, 
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olărit pe roata olarului, măști tradiționale, toate specifice județului Galați. Finalitatea acestei activități a 
fost alegerea lotului de copii care să reprezinte județul Galați la Olimpiada Națională a Meșteșugurilor 
Artistice Tradiționale care va avea loc în luna iulie la Sibiu. 

S-au înscris 43 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani din  10 școli gimnaziale și 2 licee 
coordonați de 15 cadre didactice. Juriul a fost format din 2 reprezentanți ai I.S.J., 2 cadre didactice din 
școală – îndrumători și însoțitori ai elevilor la O.M.A.T. Sibiu, edițiile anterioare, 1 reprezentant al 
Asociației A.R.I.A.. 

Primirea oaspeților a fost făcută tradițional: cu pâine și sare, iar concursul s-a desfășurat într-un cadru 
festiv care amintea de șezătorile de altădată. 

Elevii participanți au purtat costum popular tradițional: ie, fustă, pestelcă, brâu, ciorapi și opinci 
(fetele), ie, ițari, brâu, cușmă (băieții), au folosit materiale și tehnici specifice meșteșugului practicat și 
timp de două ore au demonstrat că tradiția zonei nu a fost dată uitării.  

Criteriile de evaluare a lucrărilor au fost: 
- gradul de complexitate și volumul de muncă al elevurui;  
- abilitatea elevului de a realiza produsul tradițional în meșteșugul ales; 
- contribuția individuală, talentul, gradul de originatitate și imiginatie pe care acesta le dovedește prin 

lucrarea realizată;  
- materialele folosite să fie tradiționale (vegetale, vopsite natural, panză tradițională etc.); 
- evidențierea specificului popular – tradițional al zonei de unde provine participantul. 
84% dintre elevi au fost premiați. 
Totodată au fost numiți elevii care vor merge la Sibiu: 1 elev la secțiunea cusături tradiționale, 1 elev 

la secțiunea împletituri tradiționale din materiale vegetale – nuiele, 1 elev la secțiunea olărit pe roata 
olarului, 1 elev la secțiunea măști tradiționale. Din cei patru reprezentanți, unul este elevul școlii noastre. 

Activitatea a fost un prilej extraordinar pentru ca elevii talentați din orice mediu social să primească 
șansa de a fi promovați. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 LA GRĂDINIȚĂ 

Ed. DINCU MONICA 
G. P. P. COZIA 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităților școlare cu cele 
extracurriculare ce au numeroase valențe formativ-informative, permițând manifestarea creativității 
copiilor, consolidarea relațiilor de prietenie, învățarea activă și cu plăcere.În pricipiu, sunt două motive 
fundamentale pentru care activitățile extracurriculare sunt esențiale  pentru copiii de grădiniță.   

Primul, multe dintre abilitățile pe care copiii trebuie să le dobândească- capacitatea de a se descurca 
singur, de a-și asuma riscuri, de a absorbi cunoștințe de bază prin cercetare și descoperire, dezvoltarea 
fizică- pot fi efectiv învățate prin activități outdoor. În al doilea rând, cultura prezentă elimină din viața 
copiilor activitățile extrașcolare și joaca afară, înlocuind-o cu utilizarea computerului și a televizorului în 
exces. 

Rolurile acestui tip de  activități sunt multiple: 
- oferă oportunitatea de a învăța multe, foarte multe lucruri despre lume- Cum se simte gheața?, Pot 

oare bețele să stea înfipte în nisip?, Cum cresc plantele? De ce alunecăm în jos și nu în sus?, Cum arată și 
ce gust au legumele?, Oare fluturii trebuie să învețe să zboare.?..Multe din ceea ce învață un copil afară 
poate fi , cu siguranță, învățat în multe alte moduri, dar, învățarea afară este efectivă și, cu siguranță, mult 
mai distractivă, pentru că oferă stimuli unici care le captivează atenția și interesul. Învățarea și joaca prin 
activități extracurriculare reprezintă , pentru copil, oportunități  de a explora de a experimenta, de a 
manipula, de a schimba, de a descoperi, de ce nu- de a greși, de a putea  striga fără a deranja pe nimeni, 
de a cânta, de a crea.  

- oferă copiilor posibilități  diverse de a învăța despre  sine și mediul înconjurător: Cât de sus pot să 
cînt?, Cît de sus mă pot cățăra?, Pot aluneca pe nisip?,...și, în același timp, de a-și  dezvolta o atitudine de 
respect și grijă față de natură. Pentru a învăța despre lumea fizică, copilul trebuie să o experimenteze ,ca 
de exemplu să intre în contact cu diferite suprafețe, cu căldura soarelui, cu ghimpii florilor, cu 
noroiul...Doar interacționând cu mediul pot descoperi relația cu el.  De asemenea , trebuie să ținem cont 
de faptul că natura oferă inedite și nenumărate materiale ce pot răspunde imaginației și nevoilor copiilor. 
În acest proces de reinventare și de atribuire de noi înțelesuri obiectelor(un băț poate fi o baghetă magică, 
un stilou, un vapor), copiii își dezvoltă imaginația, gândirea, limbajul. În plus materialele din natură sunt 
ușor de găsit, ieftine și nu sunt în ediție limitată așa cum sunt jucăriile. 

- toți cei care lucrează la grădinițe știu cât de repede bacteriile și virușii se răspândesc în colectivitate 
și în spații închise. O cale de a reduce acest lucru și, implicit infecțiile, este prin mult, mult aer proaspăt, 
prin exerciții în aer liber , prin contactul cu ..microbii inofensivi..și cât mai puține activități în clase. În 
prezent, copiii petrec din ce în ce mai mult timp în săli de grupă sau apartamente mici, desfășurând 
activități statice, sunt obosiți, încordați și supraîncărcați de părinți cu activități extrașcolare. În acest 
context, activitățile extracurriculare de tipul concursurilor sportive, excursiilor, drumeșiilor,   vin să 
indeplinească nevoile de bază ale copiilor de aventură, libertate, experimentare, într-un cuvânt, nevoia de 
a  fi copii.Tot acest tip de activități dezvoltă abilitățile sociale de bază și competențele sociale: 
împingându-se unii pe alții pe ritm de dans, trăgând vagoane în care e un alt copil, jucându-se împreună în 
nisip, organizând un picnic, toate acestea implică interacțiunea unui copil cu celălalt, implică empatie, 
înțelegerea și respectarea nevoilor celuilalt. 

- dau celor mici posibilitatea de a-și depăși propriile limite, în situații ce necesită cățărari, folosirea de 
unelte, ajungerea la linia de finish a unei competiții sportive,  de a experimenta eșecul și succesul, de a 
învăța prin încercare și eroare. 

- ajtă copiii să înțeleagă că există multe modalități prin care pot participa la transformarea pământului 
într-un loc mai sănătos de a trăi, ca de exemplu plantarea unui pom. La grădinița noastră, de exemplu,  au 
fost derulate  mai multe activități de educare a copiilor, într-un mod pozitiv, cu privire la mediul 
înconjurător, pentru a crea un sentiment de conștiință și participare și pentru a- i ajuta să dobândească o 
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cunoaștere a principiilor ecologice menite să asigure un echilibru între sănătatea individului, a societății și 
a mediului, cum ar fi: parada costumelor ecologice, plantarea de pomi, ecologizarea curții grădiniței etc.. 

Nevoia de a garanta copiilor posibilitatea de învăța și altfel, înfruntând aventura și provocarea, fără a 
fi permanent antrenat în activități academice, statice, reprezintă o preocupare a majorității societăților și 
sistemelor de învîțământ.  

Am evoluat spre o din ce în ce mai modernă și mai tehnologizată lume în care programa educațională 
este focusată preponderent pe a-i  învăța pe copii  deprinderi de bază și cunoștințe într-un mod tradițional  
dar, pe parcurs,  ne-am pierdut obiceiuri și experințe ce influențează calitatea vieții. 

Așadar, activitățile extracurriculare oferă cele mai eficiente modalități de formere a caracterului 
copiilor, fiind factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: DINU ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PALANCA / STOENEȘTI, GIURGIU 

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. 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 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.  
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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 extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. Vizionarea 
spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. 
Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat 
astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  
multe premii. De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor îl au diversele concursuri:cu 
biciclete, cu role, ș.a.  

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAREA COPIILOR PREȘCOLARI 

Prof. DINU FILA 
Grădinița ,,Zăna Florilor”, Sector 6, București 

Un rol și un loc bine stabilit în formarea personalității copiilor îl au activitățile extrașcolare realizate 
dincolo de procesul de înățare. Educația copilului nu se realizează doar într-un cadru formal( grădiniță, 
școală), ci și prin activități extrașcolare și extracurricularecare au ca scop identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ. 

Această educație non-formală are un rol deosebit în atingerea idealului educational în învățământul 
preuniversitar românesc care vizează dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, 
formarea personalității autonome și creative. 

În ceea ce privește dezvoltarea personalității copiilor se impune participarea activă, conștientă și 
responsabilă a acestora în propria formare. Programul activităților eztracurriculare vizează acțiuni care să 
ii ajute pe copii să își însușească ideile de corectitudine și respect, să cunoască și să respecte valorile 
culturale ale comunității, să trăiască ezperiențe de viață competitive. 

,,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”) 
Din seria activităților extrașcolare amintesc: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 

operă comică, atelierele creative, șezătorile, vizite la muzee, Grădina Zoologică, Grădina Botanică etc. 
În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 

printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
înconjurător. Copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, își formează 
reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective 
ale succesiunii anotimpurilor. 

Pentru că se desfășoară mai mult în aer liber, în cadrul acestor acțiuni preșcolarii își pot forma 
sentimentul de respect și dragoste pentru natură, pentru muncă, om și reprezentările sale. Copilul care a 
învățat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 
insectepentru a-și strânge provizii pentru iarnă (furnicile, de exemplu) sau câtă strădanie depune o 
rândunică pentru a construi cuibul puișorilor ei și apoi pentru a-i hrăni, acel copil va deveni prietenul 
naturii, apoi protectorul ei. În urma plimbărilor, excursiilor organizate in natură și în mediul social, copii 
pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen, 
modelaj, iar cu materialele culese din natură își îmbogățesc simțitor jocurile de creație și activitățile 
practice. 

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. Copiii preșcolari sunt foarte 
receptivi la ceea ce li se arată și vor acționa în acest sens. Împreună cu ei am organizat activități educative 
privind protejarea mediului înconjurător : curățarea parcului grădiniței, a locului de joacă , am amenajat 
,,colțul naturii” în sala de grupă. Astfel am putut face probe de germinație, unde copiii au urmărit evoluția 
plantelor, căpătând cunoștințe mai aprofundate și de mai lungă durată. Copiii și-au însușit un set de valori 
care îi vor determina să manifeste grijă pentru mediu, precum și să posede motivație, dorință pentru a 
participa la acțiuni de îmbunătățire a stării mediului. 

În grădiniță sau la teatru am vizionat diverse spectacole cu copiii prin care copiii au făcut cunoștință 
cu lumea minunată a artei. Un rol important îl are în acest sens, alegerea spectacolelor, a programelor 
distractive care au o influiență pozitivă asupra copiilor. Ei culeg o bogăție de idei, impresii, trăiesc 
autentic, spontan și sincer situații reale. 

Sosirea primăverii ne-a deschis mai multe posibilități în desfășurarea excursiilor. La Grădina 
Zoologică copiii au văzut o varietate de animale, unele cunoscute, altele necunoscute, au vizitat păsări, 
reptile Această bogăție de exponate i-a făcut să alerge pur și simplu de la unele la altele, dorindu-și să le 
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vadă pe toate. Pentru ei a fost o experiență unică, prin care și-au fixat cunoștințele dobândite la 
observările din cadrul activităților de cunoașterea mediului. 

La Grădina Botanică, mulți copii au vazut-o pentru prima dată. S-au bucurat de multitudinea și 
varietatea de lalele, care ne-au întămpinat cu coloritul lor viu și atrăgător. Apoi au văzut plante exotice, 
cactuși, bananieri, palmieri, au trecut peste podețe, s-au bucurat de gingășia copacilor înfloriți. 

În cadrul acestor vizite, excursii copiii au stabilit relații de comunicare, de cooperare, au învățat 
cuvinte noi, îmbogățindu-și astfel vocabularul. Prin contactul direct al acestora cu mediul copiii s-au 
exprimat mai ușor atunci cănd au fost puși să alcătuiască propoziții despre plante, animale, au creat scurte 
povestiri și întâmplări petrecute în parc. 

Gândirea preșcolarilor înregistrează un salt în dezvoltare cănd el începe să afle explicațiile 
fenomenelor atunci cănd copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, prin acțiuni directe 
asupra plantelor, obiectelor din mediul înconjutător. 

Activitățile extracurriculare creează un cadru optim de formare a unei personalități complete și 
complexe, deoarece valorifică aptitudinile, încurajează competența, antrenează copiii în abordarea unor 
teme bazate pe inițiativă, creativitate implicându-i totodată în responsabilități. De asemenea activitatea 
extrașcolară generează relații de prietenie și ajutor reciproc, educă simtul responsabilității. 

BIBLIOGRAFIE: 
‐ Ion T. Radu, Liliana Ezechel- ,,Pedagogie – Fundamente teoretice”, Ed. V.I. Integral, București, 

2002 
‐ Monica Cuciureanu - ,, Educația altfel- Peter Petersen și modelul Planului Jena”, Editura Cartea 

Universitară București, 2006 
‐ Programa activităților instructiv- educative în grădinița de copii, Editura V.I.Integral, București, 

2000.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. înv. preşc. IONELA DINU 
Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu - Brăila 

structura Grădiniţa P. P. Nr. 33 

  „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 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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

Copii 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  este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
 în acelaşi timp să reuşim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
PRIN PARTICIPARE  

LA ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ /FORMARE CONTINUĂ 

Prof. înv. preșc.Dinu Maria, Grădinița Nr.229 

Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. 
Educația este un fenomen social apărut odată cu societatea umană, îndeplinind funcția social de informare 
și formare a omului, având sarcina de a pregăti omul ca element active al vieții sociale. Educația 
reprezintă un ansamblu de acțiuni desfășurate în mod deliberat într-o societate, în vederea transmiterii și 
formării la noile generații a experienței de muncă și de viață, a cunoștiințelor, deprinderilor, 
comportamentelor și valorilor acumulate de omenire până în acel moment. 

„Profesorii și calitatea predării au cele mai mari influențe asupra succesului de învățare al elevilor! 
Este important ca profesorii să acționeze ca activizatori, nu doar ca facilitatori, deci ca agenți ai 
schimbării intenționate și ca directori ai învățării” (J.Hattie, 2009) 

Din factorii care influențează performanțele copiilor, factorii decisive sunt – calitatea actului didactic 
și calitatea predării. 

Pentru ca învățarea să fie vizibilă ea trebuie să fie activă și reflexivă. 
Copiii trebuie să adreseze întrebări, să experimenteze acțiuni noi să stabilească noi scopuri și 

finalități, să reflecteze asupra propriilor achiziții/ experiențe, iar educatoarea sau profesorul trebuie să 
antreneze copiii, să fie moderator, facilitator, antrenor, îi sprijină pe copii în întregul demers didactic 
determinându-i să reflecteze asupra cunoașterii și învățării. 

„Învățământul ar trebui astfel conceput, încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar neprețuit, nu ca o 
datorie apăsătoatre” Albert Einstein 

Pe lângă metodele active - participative, un rol important îl are învățarea prin cooperare. Cooperând 
copiii își dezvoltă o serie de competențe cum ar fi: capacitatea de comunicare, de construe un punct de 
vedere, de a asculta opinia cerolalți, de a lua în considerare punctual de vedere al interlocutorului, de a 
argumenta, de a înțelege complexitatea situației, ș.a. Copiii învață în relație cu alții, cooperând, exersând 
împreună. 

Conform L.E.N. nr.1/2011, învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învățarea 
integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un 
curriculum și poate diferi ca durată. Competențele și atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învățării 
nonformale includ: competențe interpersonal, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, capacități de planificare, coordonare și organizare, capacitate de a rezolva probleme 
practice. 

Copiii de vârstă preșcolară preferă activitățile din cadrul educației nonformale deoarece în cadrul 
acesteia nu sunt constrângeri de spațiu sau mobilier, iar atenția voluntară a copiilor este mult mai prezentă 
atunci când se utilizează învățarea experiențială, sau ateliere creative de teatru, pictură sau muzică. 

Cadrele didactice, pentru a putea valorifica la adevărate lor valoare aceste metode active- participative 
și activități nonformale, este necesar ca periodic să participe la schimburi de bune practice cu alte unități 
de învățămînt preșcolar sau la o serie de cursuri desfășurate de către formatori specializați ce beneficiază 
de profesioniști în domenii diferite (pedagogi, psihologi, actori, etc.) care au ca scop tocmai familiarizarea 
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cadrelor didactice cu aceste metode relativ noi și aplicarea lor în practică, astfel încât să stârnească 
interesul și curiozitatea copiilor. Un astfel de curs a fost „Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei 
de elevi”, desfășurat cu sprijinul PROEDUS. 

Bibliografie: 

- Cristea Sorin, Educația concept și analiză, Vol.II, Editura DPH, 2016; 
- Ilie Alina Adriana, Educația nonformală, Rev. Analiza procesului de învățământ din 

perspectivă curriculară - ediția a III-a, București, 2019; 
- ***, Învățarea colaborativă, Rev. Învățământul preșcolar în mileniul III , Nr. 23-24, 

(Pg.25-53), Editura Reprograph, 2016. 
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DE CE ,,ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE”? 

Prof. inv. preșc. Dinu Violeta Andreea 
Grădinița P. P. și P. N. ,,Crai Nou” Ploiești 

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 extrascolare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare care 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. 

Timpul liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atentia organizatorilor procesului de instruire si 
educare in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei generatii. Copiii au 
nevoie de activitati de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care educatoarele trebuie sa acorde 
toata atentia bunei organizari a timpului liber al copiilor din gradinite, imbinand armonios munca si 
invatarea cu distractia si jocul. 

Prin activitatile extrascolare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului didactic, 
organizarea rationala si placuta a timpului liber. 

Activitatile extrascolare organizate in gradinite pot avea continut cultural, artistic sau spiritual, 
continut stiintific si tehnico-aplicativ, continut sportiv sau pot fi simple activitati de joc ,de participare la 
viata si activitatea comunitatii locale. 

In cadrul activitatilor extrascolare, cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate formele de 
actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, excursii, tabere, 
serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite, parteneriate 
scolare pe diferite teme, etc . 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu realitatea 
printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice. Ei  dobandesc o mare cantitate de informatii 
privind munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari simple despre structura si 
conditiile de viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor si 
frumusetilor patriei . In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi pot forma sentimentul de respect si 
dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de disparitie. 

Toate activităţile extrascolare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 
sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie. În cadrul activităţilor didactice şi extrascolare, 
alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod 
original personalitatea. 

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 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 
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ajutorul activităţilor extrascolare 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. 

 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 in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Grija noastă de educator 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. 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 extrascolare.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului
prescolar, 3-4/2006, 

2. IONESCU, M.; CHIS, V. ,Mijloace de invatamant si integrarea acestora in activitatile de instruire
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Activitățile extrașcolare sunt foarte importante  
pentru dezvoltarea armonioasă a copilului 

Profesor Dionysatos Mădălina 
Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin-Vale, Giurgiu 

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 

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.  

Pentru ca, la Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu conștientizăm importanța activităților 
educative, am propus și am desfășurat proiectul educațional cuprins în CAERI- Dimitrie Bolintineanu ieri 
și azi. 

Acest proiect dorește a încuraja tinerele talente prin lansarea unui concurs de creație literară, cu 
tematică impusă. Scriitorul e un vrăjitor care , printr-o mișcare a mâinii, creează lumi, ridică orașe, 
fericește oameni sau, dacă vrea, cu palma poate atinge cerul. Avem speranța și credința că există încă 
tineri care își doresc să farmece cititorii, să-i uimească, să-i bucure cu simplul miracol al literaturii. 

Studiul literaturii are, de asemenea, o contribuţie esenţială la formarea unei personalităţi autonome a 
elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu 
sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru varietatea 
formelor de expresie artistică. 

Într-un secol al vitezei, al calculatoarelor, al internetului și al video-games-urilor, tot mai mulți tineri 
au uitat  de cărți, de plăcerea de a le răsfoi, de interesul de a le citi și de provocarea de a le fi scris. De 
aceea, ar trebui să acordăm literaturii mai multă importanță, să sprijinim popularizarea ei în rândul 
elevilor. 

Scopul acestui proiect este educarea populaţiei şcolare şi a adulţilor pentru cunoaștere și sensibilizarea 
acestora față    de problematica istoriei locale și culturii în general , precum și posibilitatea de a-și 
valorifica creativitatea si imaginatia. 

Activitățile educative din cadrul proiectului sunt „Bolintineanu ieri si azi”- masă rotundă având ca 
tematică viața și activitatea patronului spiritual al liceului, Dimitrie Bolintineanu, „Si eu vreau sa fiu 
scriitor” - Lansarea concursului de creație literară adresat elevilor, care se desfașoară pe mai multe 
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secțiuni, prezentarea creațiilor literare care au fost desemnate de juriu drept câștigatoare, decernarea 
premiilor și a diplomelor de participare.  

Modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 
Evaluare internă a proiectului - Aplicarea chestionarelor de evaluare 
-Valorificarea concluziilor chestionarelor prin includerea de acţiuni specifice în programele 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare din liceu ,precum şi pentru orientarea activităţilor din proiect 
- Sondarea gradului de atractivitate şi interes a proiectului  
- Raport de la fiecare activitate. 
Evaluare externă a proiectului  
- Interesul altor unităţi şcolare faţă de proiect prin: 
- accesări ale site-ului liceului/paginii de Facebook (domeniul de prezentare a activităţilor din proiect) 
- solicitări de cuprindere în proiect a diverşilor parteneri. 
Anual, la activitățile din cadrul proiectului educațional “Dimitrie Bolintineanu ieri și azi” participă 

peste 200 de elevi din unitatea noastră școlară și din alte unități școlare partenere din 8 județe și 
aproximativ 40 de cadre didactice, precum și parteneri din comunitatea locală, ceea ce înseamna că 
obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse în totalitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

DIOSÁN CSILLA MAGDOLNA 
ȘC. GIM. ,,LIVIU REBREANU’’ TG. MUREȘ 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. 

Ele oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările 
disciplinare,  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.  

Aceste activități 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. În general, au 
cel mai larg caracter  interdisciplinar, oferă cele mai  eficiente  modalităţi de formare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece sun tfactorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 
sufletelor acestora.  

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. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţi. Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele 
importante din viaţa şcolarului. 

Concursurile şcolare oferă elevilor  posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală. 
Aceste concursuri organizate la nivelul clasei sau al şcolii pot avea un efect mare dacă sunt organizate 
într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra 
în diferite grupuri pentru a duce la un sfârşit  munca, precum  şi ocazia de a simila mult mai uşor 
cunoştinţele. 

 Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate  deosebită de 
educaţie completă, deoarece  permite  o  abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Excursie în natură îi 
ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea 
din afara  şcolii,  le oferă posibilitatea de a se implica activ în  propriul  proces de educaţie, îi pune în 
contact cu comunitatea  şi  le creează posibilitatea de a-şi  susţine în  mod  public opiniile.  Elevii au 
posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii. Lucrările realizate pe baza 
materialelor  culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea  unei  evaluări temeinice. 

 Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 
constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală,  momentele legate de trecutul 
istoric local, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă.  

 Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ 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.  

 Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Activităţile extraşcolare sunt atractive la 
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orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe.  Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei avînd posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

 Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase și valoroase. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

PROF. INV. PRESC.: DILGOCI IRINA 
GRADINITA NR. 211 

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 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. 
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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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Profesor învăţământ primar, Dîmbu Vasilica 
Școala Gimnazială Sirețel 

 ,,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. 

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. 

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. 
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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. 

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 
destindere,de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul 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 clasă. 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. 

1199



Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 

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: 

* Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizareaprocesului 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 cicluluiprimar,
în“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;Surse on-line: 

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

1200



Activitate extraşcolară 
Ziua Limbilor Europei 

Prof: Dîrman Raluca 
Liceul Teoretic Amărăştii de Jos, Dolj 

Ziua Limbilor Europei este o iniţiativă a Consiliului Europei și celebrează diversitatea lingvistică, 
atrăgând atenţia publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine, cheia unei mai bune comunicări 
interculturale. Cei peste 800 de milioane de locuitori ai statelor membre ale Consiliului Europei sunt 
invitaţi să înveţe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la şcoală, cât şi pe durata vieţii. 

Globalizarea, mobilitatea şi tipurile de afaceri fac ca cetăţenii să aibă nevoie de competenţe lingvistice 
străine pentru a lucra eficient, iar capacitatea de a comunica în mai multe limbi face parte din 
competenţele esenţiale pe piaţa muncii şi consolidează competitivitatea, dar învăţarea limbilor străine 
aduce şi alte beneficii permiţând realizarea de noi prieteni şi contacte. 

Cu un mare număr de imigranţi sau refugiaţi, oraşele Europei au devenit tot mai multilingvistice. 

De exemplu, la Londra se vorbesc mai mult de 300 de limbi:  engleza, franceza, chineza, poloneza, 
rusa, spaniola, portugheza, araba, turca, dar şi bengali, kurda, berbera, hindi, urdu sau punjabi, iar la 
Moscova sau în Sankt Petersburg mulţi dintre imigranţi vorbesc ucrainiana, armeana, tătara, azera, 
tadjika, chineza sau multe altele.  

O activitate extraşcolară se poate organiza în această zi cu elevii. 

Activitățile extrașcolare sunt cu atât mai interesante cu cât elevii iau cunoștință de universul mai larg 
al limbii și culturii engleze, vizitând, de exemplu, expoziții, biblioteci, librării, târguri de carte, instituție 
cu multe acțiuni dedicate copiilor și celor care vor să-și însușească sau să aprofundeze limba engleză.  

Activitățile organizate în afara orelor de clasă, fie în școală, fie în afara școlii, determină, prin 
interesul elevilor, o cunoaștere mai aprofundată a limbii și civilizației engleze, lărgirea orizontului de 
cunoaștere al elevilor, care află lucruri noi despre răspândirea limbii engleze în lume, în ce țări este limbă 
de stat, care sunt cele mai importante centre culturale britanice, americane, canadiene, australiene, 
neozeelandeze, indiene, cum să se comporte când ajung în spațiul anglofon. 

Se produce și o interferare a cunoștințelor de limba și literatura română, din alte limbi moderne, de 
geografie, istorie, arte. Astfel, copiii află nu numai date inedite despre marii autori de poezie, proză, 
teatru, dar și numele unor mari muzicieni, pictori, sculptori, oameni de știință, filozofi, sportivi. De 
asemenea, află denumirile unor specii literare (limericks), jocuri sportive (bowling, cricket) și de unde 
provin (rugby, dintr-o localitate britanică), ajung să facă unele corelații între lexicul englez și istoria, 
geografia, mitologia unor zone (boomerang, kangaroo, tomahawk) etc. 

Nu lipsită de importanță este cultivarea sensibilității artistice, prin vizionarea unor filme, vizitarea 
unor expoziții, cunoașterea arhitecturii specifice engleze, studierea limbii vechi (în textele 
shakespeariene, pentru elevii de liceu). 

Activitățile extrașcolare au efecte benefice asupra elevilor și îi determină să dorească să se 
perfecționeze în domeniu, iar prestigiul școlii și profesorilor, al educației în general, are mult de câștigat. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Prof. Dobîndă Lenuţa 
Grădiniţa cu Program Prelungit Făget 

Prof. Marcu Ileana 
Grădiniţa cu Program Normal Temereşti 

Educaţia extracurrriculară 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. 

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.  

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică, complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi deşfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau 
activităţi deşfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se deşfăşoară sub 
îndrumarea atentă a educatoarei, având ca scop destinderea copiilor, crearea bunelor dispoziţii, fapt ce le 
dă acestora posibilitatea de a trece cu uşurinţă de la o activitate la alta. Aceste activităţi stabilesc la nivelul 
grupei noi tipuri de relaţii între copii ,pe de o parte,iar pe de altă parte, între copii şi adulţii  participanţi: 
relaţii de colaborare, prietenie, un climat de încredere şi căldură sufletească care favorizează 
comunicarea, o bună socializare şi integrare în colectivitate şi în viaţa socială.  

Activităţi extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt toate formele de acţiuni turistice : 
plimbările, excursiile, taberele,coloniile. Acţiunile turistice contribuie la îmbogăţirea conţinutului 
jocurilor şi a celorlalte forme de activităţi organizate în grădiniţă. Astfel în urma plimbărilor, excursiilor 
în natură, în mediul social, copii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar cu materialele culese  îşi îmbogăţesc simţitor jocurile de 
creaţie şi activităţile practice. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot forma afecţiunea 
faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Este important pentru ei să cunoască cât mai bine mediul 
înconjurător. Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se prezintă sau li se spune în legătură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens.  

 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor în ceea ce priveşte 
frumuseţea ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
efectuarea excursiilor, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă. 

 Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţă, 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 ca ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV specifice vârstei lor, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. 

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

 Un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările realizate cu diferite ocazii. 
Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, 
bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, 
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deschisă ce se instalează cu acest prilej.Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru 
artă, pentru frumos. 

 În cadrul grădiniţei se pot organiza serbări cu ocazia Crăciunului, zilelor de 8 Martie, 1 Iunie, cu 
ocazia sfârşitului de an şcolar. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor estetice, a dezvolatării 
gustului pentru frumos. 

 Serbarea prezintă  marele avantaj de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţei 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, accentual deplasându-se cu preponderenţă de pe 
informativ pe formativ. 

Ca într-o familie, copiii, spectatorii de la mic şi până la cel vârstnic, trăiesc momente unice din lumea 
inegalabilă a copilăriei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenţi vibrează sub coarda 
de cristal al glasului copilăriei. Pornind la drum cu poezia, muzica, dansul şi veselia, copiii se pun pe 
şotii, îi satirizează pe colegii leneşi, mofturoşi sau dezordonaţi, evocă fiinţe dragi şi tradiţii scumpe 
românilor, se înduioşează de soarta copiilor năpăstuiţi, se bucură de frumuseţea anotimpurilor, 
interpretează personaje de vis. Călătorind pe aripile poeziei, basmului sau muzicii, micii preşcolari ajung 
în actualitatea din care nu doresc să piardă nimic: ştirile calde, întâmplările senzaţionale, reclamele, 
poveştile din zilele noastre cu personaje moderne sau roboţi visători. În această călătorie, călăuziţi de 
zâne, pitici, cenuşărese, abramburici şi reporteri TV, gândul lor descoperă dreptatea şi adevărul, binele şi 
răul, învaţă să înţeleagă frumosul, să se întristeze pentru o aripă frântă. Şi întocmai ca în poveşti, unde 
Cenuşăresei îi este dat să devină  prinţesă, micii preşcolari, însoţiţi de gazda cea bună, educatoarea, işi 
construiesc universul cognitiv, social şi afectiv într-un context mereu nou. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospeţimea şi candoarea protaginiştilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. 

 Concursurile şcolare constituie o altă formă de activitate extracurriculară, au caracter individual sau 
de grup atunci când se lucrează pe echipe şi se desfăşoară pe toate treptele de învăţământ. Prin 
organizarea unor concursuri  între grupele aceleaşi grădiniţe sau între grădinişe diferite, 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.  

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ.Prin formele 
sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, dezvoltă gândirea critică şi stimulează 
împlicarea 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. Strategia dezvoltării activităţii educative  şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a 
procesului de învăţare permanent,  recunoaşte aceste activităţi ca parte esenţială a educaţiei permanente şi 
le acordă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi 
competenţelor. 

Activitatea educativă  şcolară şi extraşcolară oferă oportunitatea pentru crearea condiţilor 
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii si ecluziunii sociale. În acelaşi timp aceste activităţi extracurriculare au un caracter colectiv 
care conduce la sudarea legăturii dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup , să aparţină unui grup. 

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, preşcolarii  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. 

Bibliografie: 
Revista Învăţământul preşcolar  3-4/2006 
Revista Învăţământul preşcolar  1-2/2008 
Gordon W.Allport -,,Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
Revista ,,Învăţământul primar nr 3-4 ,1999 ed Discipol” 
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INFLUENȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
IN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROF. Doboş Felicia 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, IAŞI 

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. 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 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 
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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 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. 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. 

“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”) 

 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; 
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Activitățile extracurriculare – alt mod de a învăța 

Prof. înv. preșc. Doboș Liliana  
 G. P. P. Sângeorz - Băi 

„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 copilului s-a transformat de-a lungul anilor într-un proces complex şi foarte laborios. În 
ultimul timp, 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 preşcolarilor.  

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. Este foarte important să ţinem cont  întotdeauna de 
obiectivele instructiv – educative, acestea să primeze, dar  în acelaşi timp, în astfel de activități, să reușim 
să integrăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
organizarea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta 
şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 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 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.. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, în care 
se îmbină utilul cu plăcutul. 

Din seria activităţilor extraşcolare fac parte taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele pentru 
copii, atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică s.a.  

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 sezătorilor literare.  

Ei trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi și să-și dezvolte capacitatea de a descoperi probleme noi şi totodată de a găsi modul de 
rezolvare a lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass-media în mod special 
televizorul, calculatorul și internetul, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și mai presus de toate slabi 
dezvoltați intelectual. 

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însuşi 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. 

Pe lângă valențele educative și influențele formative asupra copiilor, aceste tipuri de activități, 
contribuie în mod deosebit la creșterea  respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură pentru că la 
această vârstă ei sunt foarte receptivi la tot ce li se arată si la tot ce li se spune. 

Astfel, activitățile extracurriculare desfășurate în alte medii decât cele școlare devin modalități plăcute 
de învățare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Ed. Dobre Anca 
Grădinița Podișu 

 Nevoia de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 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.   În 
legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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.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. 

 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. 

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 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 
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 
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 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 preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie 
să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm 
activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea.        
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

profesor învăţământ primar Dobre Rodica 
Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

 Problematica lumii contemporane impune educației conținuturi noi, moderne, în lumina exigențelor 
de perspectivă. Copilul de azi, care nu mai este același cu copilul de ieri, crește și se dezvoltă într-un 
mediu familial și social în pas cu progresul omenirii. Privită, din această perspectivă, se impune ca o 
necesitate obiectivă, valorificarea tuturor formelor educaţiei: formală, nonformală, informală, 
modernizarea tehnologiei instruirii  prin strategii didactice şi mijloace moderne, specifice omului de 
mâine, personalitate complexă, cu un larg orizont profesional, dar şi cu o cultură de bază. Pornind de la 
aceste constatări, școala și cadrele didactice se află într-un continuu proces de inovare și 
autoperfecționare, în această direcție înscriindu-se și implicarea tot mai activă în activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare, proiecte derulate în parteneriat cu instituţii din comunitatea locală, instituţii de cultură 
sau şcoli din ţară, proiecte cu finanţare europeană, derulate în parteneriat cu şcoli din alte ţări, 

 Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru ca 
elevii să aibă  succes. Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare 
a individului la mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care îl are 
abordarea holistică a personalităţii copilului, care oferă posibilităţi reale de punere în valoare a capacităţii 
sale de manifestare activă,  care crează motivația internă pentru învățare, stimulează gândirea logică, 
creatoare, imaginația și fantezia. Activităţile extraşcolare oferă elevului alternative ale educației şcolare, 
posibilitatea să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. 
La vârsta școlară, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea spontaneității și 
creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. A experimenta și a cunoaște liber îi poate 
permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el, să-şi valorifice talentele, înclinaţiile, pasiunile, 
calităţile. 

 Activităţile de educație pentru sănătate, ecologie şi protecţia mediului, educaţie rutieră, activități de 
dezvoltare personală, activităţi cultural-artistice, sportive, ştiinţifice, de voluntariat contribuie la formarea 
şi dezvoltarea deprinderilor practice și a simțului estetic, stimularea curiozităţii copiilor prin investigarea 
realităţii, formarea si cultivarea interesului pentru problematica şi menţinerea sănătăţii prin sport, 
manifestarea spiritului de echipă și fair play, informarea  elevilor  cu privire  la problemele de mediu si 
formarea unei atitudini ecologice responsabile prin implicarea în activităţi  de protejare a naturii, 
dezvoltarea deprinderilor de circulaţie rutieră şi a comportamentului preventiv, manifestarea toleranţei şi 
a solidarităţii. 

 Vizitele la muzee, expoziţiile, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intuit 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 universal 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.  

 Participarea la diferite spectacole, concursuri de muzică, artistice, de teatru pentru copii, sportive, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate precum: muzică, sport, poezie, pictură. 
Excursiile tematice şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Activităţile derulate în 
cadrul unor proiecte europene dezvoltă elevilor competenţe lingvistice într-o limbă străină, competenţe 
digitale şi de cooperare cu elevi din şcoli din alte ţări. Activităţile desfăşurate în cadrul Programului 
Şcoala Altfel au un rol fundamental şi se bucură de un real succes în rândul elevilor. Ei îşi exprimă 
dorințele, participă cu bucurie alături de părinți și profesori, parteneri din ţară şi comunitatea locală. 
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 Rolul familiei în desfășurarea acestor activități este fundamental, acela de partener. Implicarea 
familiei presupune participarea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa frecventă  în 
timpul activităţilor extraşcolare şi  participarea efectivă la aceste activităţi şi, în general, la viaţa școlii.  

 Evaluarea parteneriatelor se poate realiza prin: expoziții cu lucrările copiilor, albume cu fotografii din 
timpul derulării activităţilor extraşcolare, portofolii (pliante, afișe, lucrări ale copiilor, produse finale, 
chestionare, referate, procese verbale, diplome, rapoarte de evaluare incluzând principalele activităţi 
realizate, rezultatele obţinute, precum şi impactul proiectelor asupra şcolii şi comunităţii). 

 Prin modul de organizare şi desfăşurare a întregii palete de activităţi extraşcolare, vom reuşi să 
dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii, bucuria succesului, respectul față de sine și față de semeni, dar și 
față de adevăratele valori morale. Plăcerea şi bucuria de a descoperi, de a investiga, de a rezolva o 
situaţie-problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus  să  nu fie o 
povară. Desigur, vom lăsa loc spontaneităţii şi actului liber, vom da frâu liber imaginației, vom valorifica 
fiecare comoară lăuntrică, talent, vom ţine  cont de faptul că “fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul 
de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate a celor implicați. 

 Numai acţionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al conţinuturilor, formelor şi 
mijloacelor de instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a 
lor la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea contemporană. 

 Participanţii la astfel de proiecte educative extraşcolare vor descoperi ce înseamnă toleranţa, bucuria 
de a dărui, munca în echipă. Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative, între cadrele 
didactice şi elevi, părinți, diverse instituţii nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi 
căutare de soluţii la probleme reale, actuale. Pentru a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, 
toţi cei implicaţi în aceste parteneriate. Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în 
activităţile desfăşurate în cadrul şcolii. Implicarea celor trei factori esenţiali: familia-şcoala-comunitatea, 
în asigurarea calităţii demersului didactic este o prioritate a învăţământului secolului XXI. Dorinţa noastră 
este de a dezvălui premisele motivaţionale şi a incita la implicare activă. 

 Astfel de proiecte sunt viabile și se doresc a fi pași importanți făcuți în sensul desfăşurării unor 
activităţi comune, împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii, stimulează 
învățarea, o fac atractivă și eficientă, elimină rutina și monotonia, produc plăcere elevilor. Am considerat 
o oportunitate derularea unor astfel de parteneriate şi participarea la aceste activități extraşcolare, care
este pentru noi un imbold de a continua aceste preocupări, de a atrage cât mai mulţi participanţi, de a 
derula activităţi cât mai diversificate. 
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Activitatea extracurriculara  
Serbare de 8 Martie “Pentru tine scumpa mama” 

Prof. inv. Prescolar: Dobrei Amalia           
Gradinita P. N. Paiuseni 

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, 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 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 in 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: excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 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. Copii 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. Serbarile scolare contribuie 
la dezvoltarea simtului artistic al copiilor. 

Astfel cu ocazia zilei de 8 Martie impreuna cu prescolarii gradinitei P.N. Paiuseni am desfasurat o 
activitate de ziua mamei, implicand atat copiii cat si mamele. Fiinta cea mai iubita si cea mai scumpa este 
MAMA. Fiinta ce ne-a dat viata si care-i datoram un respect profund. Mama este hrana pt suflet. Ea este 
apogeul spre bine si rau, Ea este zeita venita sa iubeasca, Ea este portalul catre trecut, prezent si viitor. O 
binecuvantare este sa-I vezi zambetul dulce, privirea profunda, gingasia si frumusetea, sa-i simti caldura 
si iubirea. Fiecare este binecuvantat cu astfel de fiinta ce ne iubeste indiferent de situatie, ce ne iubeste 
necontenit cu mintea si cu sufletul.  

Mama este cel mai sfant si cel mai pretios dar, este lumina vietii noastre ce nu se stinge niciodata.  
Serbarea s-a desfasurat in sala de grupa unde a fost pregatit un décor specific acestei zile iar copiii au 
recitat poezii si au cantat despre mama, apoi au participat la un joc in care mamele au fost imbracate de 
copiii lor in hartie igienica. Au fost 3 castigatori care au primit cate un cadou. Dupa toate acestea atat 
copiii cat si mamele au servit ceva dulce impreuna. A fost o activitate care a adus multa bucurie in 
sufletele tuturor. 
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Programul activităţilor extracurriculare  
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” aprilie 2019 

Propunător: Dobrescu Maria Mihaela 

Şcoala Gimnazială ………… LIPOVU - DOLJ……………………………………….. 

 Denumirea 
  activităţii 

Obiective  
urmărite 

      Modalităţi de     
 realizare 

Grup 
  ţintă

 Data Evaluare Materiale / 
persoane 
implicate 

Ziua 
păsărilor 

Ziua 
păcăleilor 

-să identifice 
păsările care 
iernează în ţară 
-să identifice 
păsările călătoare 
care se întorc în 
ţară la începutul 
lunii aprilie 
-să modeleze 
păsări din 
plastilină 
-să confecţioneze 
păsări din hârtie, 
folosind tehnica 
origami 
-să ilustreze 
lecturile citite 
-să cunoască 
speciile de păsări 
protejate din judeţ 
-să confecţioneze ,, 
căsuţe” sau ,, 
hrănitoare” pentru 
păsări 
-să ocrotească 
păsările 
-să cunoască 
semnificaţia Zilei 
Păcălelilor 

-modelaj păsări din 
plastilină 
-păsări din hârtie 
folosind tehnica 
origami 
-machetă din 
lucrările elevilor 
-lectura unor 
legende 
-ilustrarea unor 
secvenţe din 
lecturile citite 
Confecţionarea 
unor hrănitoare 
pentru păsări din 
pet-uri sau cutii de 
carton, agătarea lor 
pe arborii din jurul 
şcolii\ 
Lectura unui articol 
despre Ziua 
Păcălelii 

Clasa 
 I A apr.2019 Expoziţie 

lucrări  
-Turul 
galeriilor 
Postare pe 
siteul 
şcolii  

-plastilină, 
pene, 
hârtiecolorată
,carton,  
-carioca, bloc 
desen  
- jetoane cu 
păsări  
-texte suport: 
Legenda 
rândunicii, 
Legenda 
ciocârliei,  
-articol Ziua 
Păcălelii 

-Prof clasei 
-părinţi 

Luna pădurii 
15 martie-15 
aprilie  
,,Un copac, o 
floare pentru 
Terra” 

- să dovedească un 
comportament 
civic 
-să planteze  puieţi 
de tei / flori în 
grădina şcolii 
-să formuleze 
păreri proprii 
despre importanţa 
pădurii  
- să găsească 
metode de 
protejare a pădurii  
- să participe cu 
plăcere la activităţi  

- machetă- pădurea 
de foioase  
Machetă- pădurea 
de conifere 
-plantare de puieţi/ 
gard viu  în grădina 
şcolii  
-plantarea unor 
răsaduri de flori în 
grădina şcolii  
-poster- Cum 
protejăm pădurea 
-confecţionarea 
unor pliante ,, De 
ce trebuie protejată 

 aprilie 
2019 

 -poze 
-expoziţie 
lucrări, 
turul 
galeriilor 

-carton, cutii 
de carton 
,pet-uri, pastă 
de lipit, 
reviste , 
tempera, 
pensule 
- pentru 
postere: Coli 
mari , 
carioca, 
reviste 
Pentru 
pliante: 
cartoane 
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pădurea” care să fie 
distribuite în 
cartierul unde 
locuiesc elevii şi 
altor elevi din 
şcoală 
-lecturarea unui 
articol despre Luna 
pădurii 

reciclate din 
ambalaje, 
carioca 
- 3-5 puieţi 
de arţar 
-răsaduri de 
flori, gard viu 
-articol 
despre Luna 
Pădurii 
Prof. Clasei  
-părinţi 

Ce este 
dreptatea?  
ABC-ul 
micului 
cetăţean 

 -Să analizeze 
diferite situaţii din 
perspectiva 
şanselor oferite 
persoanelor 
implicate; 
-Să povestească 
întâmplări în care 
ei înşisi  au avut 
şanse egale cu 
celelalte persoane 
implicate. 
Să stabilească 
relaţii de 
colaborare 
,comunicare şi 
înţelegere cu 
colegii de la şcoala 
parteneră 

- parteneriat  
educaţional  
- ,,Când timpul 
trece prea repede” 
temă de discuţie: 
comportamentul în 
societate 
Activitate comună 
Realizarea unor 
postere 
Joc de rol 

Clasa 
a I A 

apr.2019 
- cd cu 
aspecte 
ale 
activităţii 
-fiecare 
copil 
povesteşte 
în faţa 
clasei o 
întâmplar
e trăită 
asemănăt
oare cu 
cea din 
poveste. 
Turul 
galeriilor 

Text suport 
,,Când timpul 
trece prea 
repede” 
Coli pentru 
postere, 
carioca, 
diverse 
materiale 
preferate de 
elevi 

-prof. din 
parteneriat 
Părinţi  

Cartea, 
lumina 
sufletului  
Săptămâna 
cărţii şi a  
bibliotecii  

,, Să dăruieşti 
, să fii mai 
bun!” 

-să conştientizeze 
rolul cărţii şi al 
bibliotecii  
-Să citească corect, 
expresiv 
-să participe cu 
plăcere la activităţi  

-să doneze cărţi 
unor copii nevoiaşi  
(voluntariat) 

parteneriat  
educaţional   
-prezentarea 
creaţiilor proprii 
-înscrierea la 
bibliotecă a celor 
care nu a fişă încă  
-- prezentarea 
lecturilor 
suplimentare, a 
cărţilor preferate 
-Donarea unor cărţi 
copiilor  nevoiaşi 

Clasa 
I A 

apr. 2019 
Poze  
portofolii 

-Creaţii 
proprii 
-fişe de 
lectură 
suplimentară 

Cărţi pentru 
donaţii 

-prof. 
claselor 
-bibliotecar 
Părinţi 

Cum 
acţionăm în 
caz de 
pericol? 

 Cum 
păstrăm 

Să identifice 
pericolele în cazul 
circulaţiei 
incorecte 
Să identifice 
pericolele în caz de 
cutremur, 
inundaţii, incendiu 
Să recunoască 
acţiunile corecte 
care trebuiesc 
intreprinse în caz 
de pericol 
Să identifice 
părţile componente 

Activităţi de 
educaţie rutieră, 
PSI, în caz de 
cutremur şi 
inundaţii  
-ex de citire a unor 
texte nonliterare 
care prezintă cazuri 
concrete  
-desene / colaje cu 
exemple de 
circulaţie corectă 
-desene / colaje cu 
acţiuni corecte în 
caz de incendiu, 

Clasa 
I A 

Clasa 
I A 

 apr.2019 Expoziţie 
cu lucrări  
Poze 

Poze 
Chestiona
re 

-materiale 
necesare 
pentru 
desene, 
colaje 
Texte suport 

Texte suport 
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sănătatea? 

Cum 
circulăm 
corect? 

ale corpului 
Să enumere 
avantajele 
curăţeniei 
corporale, a 
alimentaţiei 
sănătoase, a 
spălării 
alimentelor 
Să prezinte reguli 
de circulaţie ale 
elevilor în 
comună, în curtea 
şcolii, pe stradă 
Să enumere 
locurile de joacă 
ale elevilor 
Să identifice 
comportamentele 
elevilor în 
mijloacele de 
transport în comun 
Să completeze 
chestionate 
Să vizioneze CD-
uri cu diferite 
activităţi morale 
oferite de Poliţie 

cutremur, inundaţii 
-imagini, 
- conversaţii cu 
medicii de familie 
-prezentarea unor 
cazuri concrete ale 
alimentaţiei 
nesănătoase, a 
nespălării pe mîini, 
etc.. 
-prezentarea unor 
semne de circulaţie 
şi enumerarea 
semnificaţiei 
acestora 
-să vizioneze 
filmuleţe cu 
locurile de joacă 
ale copiilor, cu 
diferite activităţi cu 
subiect moral 
-să aplice diverse 
chestionare cu 
activităţi de 
circulaţie rutieră 

Clasa 
I A Filmuleţe 

Chestiona
re 
Discuţii 
Conversaţ
ii 
imagini 

Imagini 

Materiale 
necesare 
pentru 
desene, 
colaje 
Text suport 
Poliţişti 
prezenţi din 
parteneriat 
Desene pe 
asfalt in 
colaborare cu 
elevi din alte 
scoli 

Tipurile  de activitati care pot fi organizate in cadrul programului "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", 
pot include:  

 activitati culturale;
 activitati tehnico-stiintifice;
 activitati sportive;
 activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare

(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si 
comunicare etc.);  

 activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la
dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);  

 activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva,
economisirea energiei, energie alternativa etc.);  

 activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;
 activităţi parteneriat cu dispensar şi poliţie, datele şi activităţile sunt stabilite de comun

acord cu cele două instituţii. 

Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin 
numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice, 
Activitatile se pot modifica in functie de partenerii locali, in functie de elevii din alte scoli cu care se 
doreste sa se desfasoare activitati. 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educațional 

Profesor învăţământ primar Dobrescu Verginia 
Școala Gimnazială Desa 

Locul şi rolul activităţilor extrașcolare 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”  

Rolul 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 
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 
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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 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:  

* 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;  

* 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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Excursia – formă de activitate extrașcolară 

Prof. Dobrete Adina, ISJ Vâlcea 

Activităţile extraşcolare se referă la acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului şcolar, 
în afara instituţiei de învăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituţii de învăţământ.  

Activitatile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. Studiile susțin că ajută la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățat, au performante academice mai ridicate, au formate abilități practice 
diversificate, dar și strategii bune de rezolvare de probleme. Pe lângă asta, activitățile extra acționeaza și 
asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și autoeficacitate este mult mai ridicat. 

Excursiile 

„Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau 
agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme 
prevăzute în programele de învățământ”). Ele „ au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a 
întregi și desăvârși ceea ce copiii / elevii au acumulat în cadrul activităților / lecțiilor” scria I. Nicola. 

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii copiii/elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizările semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au 
creat opere de artă.  

De asemenea, ei îşi pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă animale şi plante. Copiii / elevii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în 
acestsens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor copiii / 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 funcție de sarcina didactică fundamentală, excursiile prezintă mai multe tipuri, după cum urmează: 

 excursii și vizite introductive organizate înaintea predării unui capitol / unei teme cu scopul
de a-i sensibiliza pe copii / elevi și a valorifica rezultatele în cadrul lecției / lecțiilor viitoare; 

 excursii și vizite organizate în vederea comunicării de cunoștințe noi – se urmărește
transmiterea de cunoștințe noi prevăzute în programa școlară; 

 excursii și vizite finale (de consolidare și fixare) – organizate după predarea unui capitol
/unei teme în vederea concretizării cunoștințelor predate, de sistematizare și fixarea lor. 

Excursiile şi drumeţiile 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 asemena şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de 
optimism şi bună dispoziție la asemenea activități.  

Cadrele didactice după de discută cu elevii clasei stabilesc destinația / destinațiile, scopurile 
excursiilor / drumețiilor, obiectivele vizate, itinerariul, perioada de derulare (data concretă). De asemenea, 
sunt prezentate principalele situații problematice care se vor fi urmărite pe parcursul excursiei / drumeției. 

Stimularea interesului elevilor și menținerea acestuia pe durata desfășurării excursiei / drumeției se 
poate realiza prin: prezentarea unor hărţi, a itinerariului, a diferitelor lucrări de literatură istorică, descrieri 
geografice şi chiar, articole de presă ce țin de tematica excursiei / drumeției. 
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În timpul desfăşurării excursiei / drumeției, cadrele didactice dirijează procesul de observare în mod 
sistematic, îndemnând elevii să noteze ceea ce li se pare interesant sau chiar construind fișe de 
monitorizare a excursiei / drumeției în care elevii, periodic au anumite sarcini de efectuat (de exempu, 
anul construcției monumentului vizitat, ctitorul lăcașului decult, materialele utilizate de constructori, 
culorile utilizate de artist, etc.).  

Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele deînvăţământ la care se pretează, astfel 
fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală. 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. 

Îmbogăţirea, consolidarea şi valorificarea cunoştinţelor de geografie şi istorie se realizează atât în 
orele de clasă cât şi printr-o excursie tematică. Excursia tematică presupune parcurgerea următoarelor 
etape. 

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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 

1219



Importanța activităților extracurriculare  
în dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor 

Prof. înv. primar Dobrică Iustinica Teodora 
Școala Gimnazială, Comuna  Călmățuiu, Județ Teleorman 

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. Încă de când sunt 
mici copiii fac  o multime de lucruri. Ei manifestă o  nevoie acută de explorare a mediului în care trăiesc 
și, prin observare și imitare, învață să meargă, să vorbească, să se joace.  

Perioada școlară mică este esențială  în formarea convingerilor despre eficacitatea  personală deoarece 
copiilor li se cere performanță. Pentru a obține rezultate  tot mai bune  și pentru a –i motiva, copii au 
nevoie de încurajări permanente. Atunci când învățăm o abilitate nouă, greșeala este inerentă. Orice 
proces de învățare  implică și greșeala. 

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.   

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. 

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. Prin 
aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt 
mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze 
rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

 Exemple de activităţi extraşcolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memorial, oferă elevilor prilejul de a 

observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 
copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură.  De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii,  copiii se 
confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele. 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. O  importanţa cuvenită au și  sărbătorile şi aniversările importante din viaţa  copiilor. Acestea 
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au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie. 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. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari 
valenţe educative. 

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am 
realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie, 
a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral , în 
scris sau prin muzică. 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, 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 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. 

Bibliografie: 
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor , Instrumente și modele de lucru-Fundația Copiii 

Noștri 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

P. I. P. DOCNA CARMEN ANGELICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAMU MARE, JUD. TIMIȘ 

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” [5, p. 288]. 

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 lecțiilor. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi 
de dorinţele lor. 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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
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este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom,
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4. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Inv. Primar Docuţă Adriana 
Şcoala Gimnaziala “Constantin Platon”, Bacau 

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 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 28 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. 

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. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi 
de dorinţele lor. 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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Rolul activităților extracurriculare  în educaţia copiilor 

Prof. Docuz Mirela 

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

(Maria Montessori ,, Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare au un 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. 

Obiectivele principale ale  activităţilor extraşcolare sunt: 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 activități extrașcolare: 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. 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.Acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

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

 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. 

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.  

Concursurile școlare - sunt o metoda 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 posibilitățile pe care aceștia le au. Concursuri precum "Cangurul",  ,, Comper –lb. română 
și matematică”, ,, Gazeta Matematică ” pot oferi cea mai buna sursă de motivație, determinând elevii să 
studieze în profunzime și prin urmare să scoată 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 inițiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia  să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârșit exercițiile.          

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață.  Așadar, activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare 
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realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. 

În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate 
forme. 
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Reciclare selectivă – o activitate extrașcolară cu tradiție în școala noastră 

Profesor învățământ primar, Dogărel Mihaela 
Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

Educația extracurriculară alături de cea curriculară contribuie la formarea personalității copiilor, oferă 
acestora noi perspective de explorare a vieții cotidiene. 

În cadrul programului “ȘCOALA ALTFEL”, în fiecare an școlar, elevii desfășoară activități diverse 
din domeniile cultural-artistic, educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, ecologie, abilități de viață, 
sportiv, etc. 

Programul își propune implicarea elevilor, părinţilor  și a dascălilor în activități extrașcolare 
interesante  care să le valorizeze talentele, preocupările şi competenţele în domeniile amintite anterior. 

Anul acesta, în școala noastră, clopoţelul acestei săptămâni va suna în data 15 APRILIE 2019. Prin 
activităţile propuse, vom aducem plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin zâmbetele elevilor şi a 
dascălilor implicaţi, prin coeziune şi spirit de echipă. 

Ca de fiecare dată, planificăm activități diverse care să țină seama de interesele elevilor, dar și de 
vârsta lor. 

Una din activitățile cu tradiție pe care o derulez cu fiecare colectiv de elevi în această săptămână este 
”RECICLARE SELECTIVĂ”.  

A recicla selectiv reprezintă un obiectiv mondial de reciclare eficientă dacă se are în vedere faptul că 
cele mai multe ”gunoaie” pot fi transformate astfel  încât să economisim materia primă: lemn, hârtie, 
plastic, sticlă. 

Echipa ”RRR” a clasei a II-a C informează colegii din școală despre acțiunea lor: au creat flyere pe 
care le-au afișat în fiecare clasă, în curtea școlii, au invitat părinții și profesorii să li se alăture. Cu 
sprijinul acestora din urmă, au achiziționat coșuri pentru colectarea deșeurilor, le-au personalizat astfel 
încât fiecare elev să arunce gunoaiele în mod corespunzător.   

Au mers din clasă în clasă pentru a le demonstra colegilor lor ce înseamnă reciclare selectivă: 
colectare și sortare. 

Pentru a conștientiza importanța reciclării selective, elevii au urmărit un scurt film: Reciclează 
selectiv!(Youtube)  

Pentru ca activitatea lor să aibă ecouri în întreaga comunitate, copiii au scris anunțuri pe care le-au 
afișat la intrarea  blocului în care locuiesc și o scrisoare către primarul localității prin care au cerut ca 
școala să fie dotată cu pubele speciale de colectare a deșeurilor. 

În săptămânile următoare vom preda deșeurile colectate către firma Supercom. S.A., iar banii obținuți 
au fost donați centrului de îngrijire a persoanelor cu handicap din Țuicani, Moreni. 
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Activitatea derulată a reușit să formeze elevilor un comportament pozitiv față de crearea unui mediu 
sănătos de viață. 

Reciclând selectiv avem grijă de NATURĂ! 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE  
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura 
CNI “Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 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. 

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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. 

Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a 
avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că 
este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se 
pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 elevul participă după ore și 
ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei 
bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și 
domeniul în care ei vor fi performanți. 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut o dată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. (Dicţionarul limbii române pentru elevi, 1983). Asupra individului se 
exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat 
în 3 tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală 
(extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se întâlneşte zi de zi: în familie, cu prietenii, pe 
stradă, în mass-media). 

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. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se 
caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al 
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activităţilor; caracterul personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate; aracterul hedonist, întrucât 
generează satisfacţie. 

Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în 
posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se realizează 
prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se 
concretizează în îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de 
autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ (Vasile 
Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

În România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, cum ar fi: 
sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, olimpiade, competiţii 
sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul 
palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de 
profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau coordonatori. 

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi formele de 
realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă răspunsuri concrete  la cerinţele fixate; 
permite momente de abstractizare, prin utilizarea cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare 
aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers 
pluri şi inter-disciplinar; scoate din educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. 

Studiile au arătat că tinerii care participă în activităţi extracuriculare au rezultate mai bune la școală și 
dezvoltă un interes sporit pentru viaţa lor profesională. Lasă-i lui posibilitatea de a alege ce programe vrea 
să urmeze sau cum preferă să își petreacă timpul liber. Oferă-i opţiuni din care să poată alege, cu condiţia 
să i le prezinţi într-un mod atractiv, potrivit vârstei lui. 

Pe langă beneficiile enumerate anterior, putem să amintim de: eliberarea stresului cotidian- da, chiar 
și la o vârstă fragedă copiii pot experimenta senzaţii de stres sau disconfort-,  ajută la dezvoltarea 
capacităţii de empatie, a spiritului de echipă și a creativităţii. Uneori, activităţile extracurriculare se pot 
transforma în adevărate cariere. Copiii au capacitatea de a înţelege, încă de mici, care sunt interesele lor 
pentru a avea o viaţă împlinită. Activităţile extrascolare ajută copiii să-și descopere talentele ascunse. 
Luând parte la astfel de acţiuni, tânărul va înţelege nevoia unui stil de viaţă sănătos, echilibrat, între 
pasiune și job. Și va alege, mai târziu, să facă din pasiunea lui un stil de viaţă. 

Acţiunile educative desfășurate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 
diferitelor interese ale elevilor, care sunt  implicaţi direct în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor. 

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, 2002  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Dolea Simona-Valentina 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazu" Strehaia, Mehedinți 

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 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  

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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Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru 
meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului 
liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să 
se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină 
seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în 
cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului este educaţia 
estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea 
talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare.   

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. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi 
de dorinţele lor. 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.  

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.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor.  

Bibliografie: 

 Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.
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ACTIVITĂŢILE EXTRAȘCOLARE ŞI VALENŢELE LOR EDUCATIVE  
LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 

Prof. înv. primar, Dolea Panaite Claudia-Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 26, Galați 

Componenentă 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 răspund provocărilor societăţii actuale,prin ieşirea din cadrul destul de rigid 
al şcolii şi prin organizarea de activităţi în care cooperarea cu comunitatea, interesul copiilor şi al 
societăţii, problemele reale ale acestora să fie prioritare. Prin intermediul acestor activităţi se reuşeşte 
renunţarea la maniera mono-disciplinară şi ermetică de comunicare a conţinuturilor şi se face începutul 
unei deschideri reale, transdisciplinare a şcolii către o comunicare reală cu elevii. 

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. 

Necesitatea muncii în afara clasei şi a celei extraşcolare a elevilor este determinată, în primul rând ,de 
complexitatea sarcinilor instructiv-educative şi de caracterul scopului educaţiei: dezvoltarea intelectuală a 
tinerei generaţii în vederea integrării în realităţile vieţii sociale. 

Spre exemplu, participarea la concursurile pe diferite teme oferă copiilor posibilitatea să demonstreze 
practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. 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. 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.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. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu elevii 
şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara spaţiului 
şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile intre şcoli, invitaţia unor specialişti din diferite 
domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile extraşcolare le face cu mult mai atractive şi 
mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. 

Între munca în afară de clasă şi de şcoală, pe de o parte, şi între activitatea desfăşurată la lecţii, pe de 
alta, există o foarte strânsă legătură. Fără a fi o simplă continuare a lecţiilor, fără a dubla sau a repeta 
procesul de învăţământ, activitatea în afară de clasă şi extraşcolară se leagă organic de munca şcolii şi 
serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale acesteia. Prin ea se lărgesc, se adâncesc şi se 
fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite de elevi în procesul de învăţământ sau în afara 
acestuia.  

Marea varietate a formelor muncii în afară de clasă şi extraşcolare oferă un sprijin efectiv şi 
multilateral realizării tuturor sarcinilor educaţiei. Munca în afară de clasă şi de şcoală vine, cu alte 
cuvinte, să sprijine, să completeze şi să desăvârşească acţiunea desfăşurată de şcoală în cadrul procesului 
de învăţământ.
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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, incredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor.  
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică șă stimulează implicarea tinerei 
generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților 
sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă intre componenta cognitivă și cea comportamentală. 

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

Bibliografie: 

1. Albulescu, Ion, Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate,
Ed.Paralela 45, 2009; 

2. Androniceanu, Armenia, Managementul schimbărilor, Editura All Educațional, București,
1998; 

3. Creţu, Carmen, Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
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"ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL” 

Profesor pentru înv. primar, Dolete Viţa 
Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino” Jilavele 

„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și 
opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” John Amos Comeniu 

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. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii
de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii
cu caracter educativ. 

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

Activitaţile extrascolare, 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. 

Activitatile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionari de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situatiei, declansează anumite sentimente. O 
mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile extraşcolare care implica în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

Activităţile extraşcolare de cultivare a gândului, a sufletului, a dorinţei de frumos şi mişcare, îmbracă 
forme multiple.   Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, dintre care unele având deja un 
caracter tradiţional, amintim: 

• concursurile interşcolare;
• activităţile de socializare în oraş organizate pe tot parcursul anului: plimbări în oraş, în parc;

cumpărături în magazine; luarea mesei la pizzerii; vizitarea     muzeelor şi a altor instituţii publice; 
• activităţile de decorare a clasei in funcţie de eveniment şi anotimp, sub îndrumarea cadrelor

didactice;  
• activităţile de Crăciun (serbările, primirea colindătorilor, mersul cu colinda, expoziţiile de obiecte

decorative potrivite sărbătorilor de iarnă); 
• organizarea de activitati tematice ocazionate de Ziua Mamei, 9 Mai – Ziua Europei, Ziua Copilului;
• pregătirile de Paşti (copiii realizează felicitări şi obiecte decorative);
• implicarea elevilor, prin diferite moduri, în Proiecte;
• serbarea zilelor de naştere a copiilor (sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucura de atenţia celorlalţi

copii); 
• organizarea serbărilor ocazionate de sfârşitului anului şcolar, la care sunt invitaţi părinţii, fraţii şi

prietenii copiilor; 
• participarea la o serie de activităţi de colaborare interşcolară;
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• participarea la excursii în împrejurimi sau de durată mai lungă.
Excursia ajuta la dezvoltarea intelectuala şi fizica a copilului, la educarea lui cetaţenească şi 

patriotică ;este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieste însusirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi suplimenteaza şi 
consolidează instrucţia scolară dobândind însusirea a noi cunostinţe. Excursiile reprezinta finalitatea unei 
activitaţi îndelungate de pregatire a elevilor, îi ajută sa înţeleaga nu numai din perspectiva evadarii din 
atmosfera de munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au învaţat la scoala, acasa, sa deseneze 
diferite aspecte, sa confecţioneze modele variate.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, 
pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice 
în vederea cultivării şi promovării lor. 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. 

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. 

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. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
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 de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge 
următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre 
relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ 
cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri 
educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale 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, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o

activitate susţinută; 
 -au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 -sunt caracterizare 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.

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 
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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. 

Concluzii 
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. 

„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) 

REŢETĂ PENTRU ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

-se iau copiii (în mod voluntar şi liber ales)                                şi li se adaugă un  

strop de cântec şi teatru       , plus un vârf de 

dans modern; 

-se amestecă bine cu excursii            prin ţară şi se  

condimentează cu vizite la muzee       

 -iar la sfârşit nu uitaţi să adaugaţi, după gust, un album foto , 

o compunere sau desene          în care să apară impresii  

ale activităţilor desfăşurate. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CETATEA MEHADIEI ” 

Prof. coordonator: Zimbran Iohana 
Prof. Domilescu Ionela Mihaela 

Liceul Tehnologic “Nicolae Stoica de Hațeg”, Mehadia 

Prin acest proiect am urmărit promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în 
raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului 
școlar şi aniversarea Centenarului România 100, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. 

Proiectul educațional județean  „Cetatea Mehadiei” s-a derulat în luna Mai 2018, la nivel judeţean şi a 
implicat 100 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal și apoximativ 30 de cadre didactice. 

Prin obiectivele şi activităţile propuse, elevii participanţi din școală, elevii participanţi în concurs, au 
fost beneficiarii direcţi ai proiectului, iar cadrele didactice implicate, coordonatorii trupelor de teatru și 
dans popular ale şcolilor participante, părinții elevilor implicați în proiect și comunitatea locală au fost 
beneficiarii indirecţii. Tinerii implicați în proiect vor păstra tradițiile și obiceiurile locului pe tot parcursul 
vieţii. 

Activităţile propuse de proiect sunt diverse şi vizează formarea de competenţe, abilităţi şi deprinderi 
în domeniul cultural artistic-folclor, tradiții, obiceiuri: formarea de deprinderi şi competenţe de 
comunicare şi cooperare prin actul artistic, dezvoltarea competenţelor de comunicare nonverbală afectivă, 
cultivarea spiritului artistic şi a gustului pentru teatru, poezie în grai și dans popular. 

Concursul s-a desfășurat cu participarea directă a elevilor implicați în concurs, în cadrul celor trei 
secțiunii: 1. Secţiunea recitare în grai; 

2. Secţiunea dans popular;
3. Secţiunea teatru;

Iniţiativa acestui Concurs de teatru, poezie și dans popular, intitulat ”Cetatea Mehadiei”, ajuns la 
ediția a IV-a,  are la bază prioritățile Liceului Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg”, din localitatea 
Mehadia, prin care se promovează educaţia cultural-artistică într-un cadru optim oferit de şcoală, într-o 
societate în care rolul familiei este din ce în ce mai redus, iar reperele tradiționale în educația tinerilor 
sunt umbrite de factori destabilizatori, cum ar fi abuzul de internet, calculator, jocuri de noroc etc. 

De-a lungul timpului Mehadia a fost nu doar un loc cu ziduri istorice și cu legende minunate ci chiar o 
cetate vie cu oameni minunați și cu personalități creatoare, sensibile, iubitoare de frumos. Nu putem uita 
că suntem urmașii unor personalități celebre, cum au fost și au ramas în conștiința romănilor de 
pretutindeni, Nicolae Stoica de Hațeg și Nicolae Cena. 

Apropiindu-i pe elevi de cunoașterea folclorului le deschidem o fereastră spre cunoașterea interioară, 
mai ales că localitatea Mehadia este un tărâm minunat, cu oameni harnici și buni, ce nu lasă să se piardă 
frumusețile cuprinse în obiceiurile și tradițiile acestor meleaguri .  

Bogăția folclorului românesc impresionează prin originalitate. Cadrele didactice au datoria spirituală 
față de tânăra generație, față de acest neam, să culeagă obiceiurile și tradițiile populare și să le transmită  
mai departe pentru a nu se pierde în uitare. Indiferent că țin de tradițiile laice corelative: Crăciunul, 
Paștele, Sânzienele etc. ele au relevanță în spiritul conservării valorice.   

Teatrul este pentru elevi un prilej de a-și forma deprinderi și priceperi, de a-și descoperi talente și 
pasiuni, de a-și da frâu liber imaginației și fanteziei. Cum „talentul este o părticică, un strop de rouă într-
un ocean” și fără muncă, acesta este ca un diamant neșlefuit, acest concurs îsi propune să descopere cât 
mai multe talente și să răsplătească strădania profesorilor de a le „șlefui”.  

Proiectul urmăreşte promovarea specificului cultural naţional, prin dezvoltarea unor comportamente 
sănătoase de petrecere a timpului liber pliate pe profilul omului modern, cultivarea spiritului artistic şi a 
gustului pentru teatru și dans popular, încurajarea exprimării verbale şi nonverbal, stimularea şi cultivarea 
potenţialului artistic al elevilor, descoperirea şi atragerea în concurs a unui număr cât mai mare de tineri 
talentaţi cu vocaţie artistică. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea oportunităţilor benefice de petrecere a timpului 
liber pentru tineri, stimularea mobilităţii şi a schimburilor de experienţă în rândul tinerilor, formarea de 
deprinderi şi competenţe de comunicare şi cooperare prin actul artistic și dezvoltarea competenţelor de 
comunicare nonverbală afectivă.    
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În urma acestui proiect se aşteaptă o schimbare a modului de petrecere a timpului liber, prin creşterea 
dorinţei de a participa la manifestări cultural-artistice din şcoală şi comunitate, dezvoltarea spiritului de 
echipă, de cooperare între elevi, stimularea spiritului creativ al elevilor, creşterea numărului de elevi şi 
părinţi care să vizioneze spectacolele de teatru și dans popular oferite de Instituţii de cultură locale, 
judeţene şi naţionale. Elevii implicaţi în acest proiect vor disemina în rândul tinerilor experienţa pe care 
au dobândit-o în urma participării la acest concurs, devenind exemple de bună practică. De asemenea, se 
preconizează ca acest Concurs de teatru, poezie și dans popular, ajuns la a IV-a ediție, să devină o tradiţie 
în comunitate, prin organizarea lui an de an, dar şi să capete amploare în timp. 

Evaluarea proiectului se realizează prin chestionare aplicate celor implicaţi (elevi, profesori, părinţi), 
număr de școli şi trupe de teatru participante la concurs, număr de premii acordate, număr de elevi 
prezenţi la acţiunile din cadrul proiectului, număr de părinţi implicaţi în desfăşurarea Concursului de 
teatru precum şi prin impactul comunicatelor de presă care vizează această activitate. 

Proiectul va fi continuat prin susţinerea trupelor de teatru și dans popular de către şcolile din care 
provin, prin participarea acestora la alte manifestări cultural artistice la nivel judeţean, naţional.  Acest 
concurs de teatru și dans popular se doreşte să devină o tradiţie care să atragă şi mai mulţi elevi . 

 Concursul de teatru, poezie și dans popular” Cetatea Mehadiei ” , va fi promovat, mediatizat și 
diseminat prin intermediul mass-mediei (presă și tv), revista” Vestea „ din Mehadia , pliante, mape, afişe, 
programul concursului, invitaţii etc. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un 
număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse. 

Impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor parteneri: 
părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii, părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor, copiii se vor mobiliza 
pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni, 
interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese iar şcoala va avea în părinţi sprijin în 
instruire şi educare. 

Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali familie-
școală-societate. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DIN SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” 

Prof. Înv. Primar: Done-Anghel Monica 
Școala Gimnazială Teasc 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice 
copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile. 

Programul ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” își propune implicarea deopotrivă a elevilor 
și a dascălilor în activități nonformale, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările 
extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante, activităţi care exced curriculumul 
naţional şi care aduc plus-valoare întregii comunităţi şcolare: competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu 
în ultimul rând, un zâmbet elevilor şi dascălilor  implicați.  

Noi, învățătoarele și elevii claselor pregătitoare, I-IV de la Școala Gimnazială Teasc am petrecut 
împreună o săptămână frumoasă, am experimentat o altfel de şcoală…o şcoală în care am scăpat de 
“presiunea” orelor de curs şi am desfăşurat activităţi plăcute şi utile.  

Aș vrea să vă împărtășesc din experiențele inedite pe care le-am trăit într-una din zilele  acestei 
săptămâni  când  Jandarmeria Română a împlinit 163 de ani de activitate. Şi tot în aceeaşi zi, jandarmii 
doljeni au sărbătorit şi împlinirea a 15 ani de la înfiinţarea Grupării de Jandarmi Mobile “Fraţii Buzeşti”. 
La manifestările  desfășurate la Sala Polivalentă din Craiova au participat reprezentanţii autorităţilor 
locale şi judeţene, parlamentari de Dolj şi mulţi copii. 

Jandarmii doljeni au pregătit şi prezentat mai multe exerciţii demonstrative, organizate special cu 
această ocazie. Primii care au demonstrat capacitatea tactică au fost jandarmii de la intervenţii, care au 
prezentat exerciţii de autoapărare şi de arte marţiale. Apoi a fost pus în scenă un adevărat război între 
galerii de suporteri rivale, conflicte înăbuşite imediat de oamenii legii. O luare de ostatici a fost pentru 
prima dată pusă în scenă în aer liber, cu o coborâre spectaculoasă a unor jandarmi din elicopter pe 
acoperişul Sălii Polivalente. Nici o unitate de jandarmi din ţară nu a mai executat un astfel de exerciţiu în 
aer liber până acum. 

De asemenea, au fost amenajate mai multe ateliere unde au fost expuse armamentul şi tehnica din 
dotare folosite în îndeplinirea misiunilor curente, precum şi cel din dotarea structurilor antiteroriste, 
trusele criminalistice, tehnica de comunicaţii şi autovehiculele din înzestrare. 

Instructori bine pregătiți au stat la dispoziția micilor elevi cu explicații clare, pe înțelesul tuturor, 
copiii putând să „probeze” echipamentul și să devină pentru scurt timp jandarmi.  

Pentru că școala în care îmi desfășor activitatea se află în mediul rural și deplasarea în Craiova 
necesită costuri, programare am profitat de ieșire și am avut un program mai încărcat, dar fermecător. 
Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, ne-a încântat cu un concert 
educativ prezentat sub genericul „Vă e teamă de muzica clasică?”, având ca temă  „De la cvartetul de 
coarde la  marea orchestră simfonică”. 

Micii noștri melomani au asistat la o veritabilă paradă a instrumentelor muzicale, într-o succesiune ce 
a evidenţiat timbrul (culoarea) fiecărei familii de instrumente. 

Apariţiile scenice ale artiştilor au oferit auditorilor posibilitatea de a se familiariza cu diverse grupuri 
instrumentale, de la formaţii restrânse  (cvartet, orchestră de cameră, orchestră de coarde etc.), la marea 
orchestră simfonică. 

Rezultate înregistrate: 
-  dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi 

autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; 
-  atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii; 
- identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific 

educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele informative ale 
proiectului; 
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Alte rezultate înregistrate: album foto,  produse realizate de elevi,  prezentări PPT,  expoziţie foto / 
desene, fişe cu impresiile elevilor, expoziţie cu produsele realizate de elevi. 

La sfârșitul săptămânii, feedback-ul oferit de copii și părinții/bunicii acestora, deopotrivă, a fost unul 
motivant pentru noi, cadrele didactice. Achizițiile copiilor, la nivel cognitiv, dar, mai ales, la cel al 
dezvoltării socio-emoționale, au fost impresionante.  

În concluzie, programul facilitează, prin specificul activităților desfășurate, o colaborare eficientă a 
diferiților parteneri educaționali implicați, în beneficiul direct al copiilor. 
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Activitățile extracurriculare 

Prof. Înv. Primar Donici Mihaela Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Matca, jud. Galați 

Societatea în care trăim a evoluat deja spre o direcție nouă și trebuie să învățăm că lumea și educația 
aparține tuturor. Fiecare poate pune o cărămida atunci când vorbim despre școala sau societatea viitorului. 
Activitățile extracurriculare pot avea un rol important în acest demers. Ele se nasc din obligaţie, din 
iniţiativă proprie, la propunere sau impuse de diferite surse, cum ar fi MEN, ONG-uri, alte instituţii şi 
actori de la nivelul comunităţii, şcoala în ansamblu, profesorii. 

Activităţile extraşcolare ar putea fi clasificate după: 
*conţinutul lor ştiinţific;
*cultural-artistic;
*umanitar;
*ecologic;
*moral-civic;
* tehnic-aplicativ;
*turistic;
*sportiv;
*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. 
Proiect de activitate extracurriculară: 
Titlul: Bucurie de iarnă 
Justificarea activității: 
 În derularea acestei avtivităţi extracurriculare am pornit da la ideea că elevii iubesc foarte mult 

anotimpul de iarnă,  jocurile care pot fi derulate cu ocazia venirii zăpezii pe meleagurile noastre, precum 
şi toate tradiţiile şi obiceiurile care se desfăşoară cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. În urma unei convorbiri 
ce a avut ca temă cele patru anotimpuri am observat interesul ridicat al copiilor pentru activităţile ce se 
desfăşoară iarna şi dragostea lor faţă de tot ce are legătură cu acest anotimp.  
Obiectivele activității: 
 Formarea abilităţilor de comunicare; 
Cultivarea spiritului competiţional şi de interacţiune al elevilor; 
Stimularea activităţii de grup; 
Dezvoltarea spiritului civic prin implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi caritabile; 
Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor; 
Identificarea şi valorificarea tradiţiilor legate de sărbătorile de iarnă. 
Resurse: 
Resurse procedurale: 
 Brainstorming-ul; 
 Explicaţia; 
 Problematizarea; 
 Exerciţiul; 
 Jocul; 
 Demonstraţia; 
 Dramatizarea. 
Resurse materiale: 

 cărţi, imagini, enciclopedii, atlase, calendare, planşe, pliante, albume cu fotografii, ziare;
 aparat foto, calculator, videoproiector, casetofon, CD-uri, materiale textile, lumănări, orez,

boabe piper,deşeuri de lemn; 
 machete reprezentând jocuri de iarnă, carton color, hârtie creponată, autocolant.
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Resurse umane: 
 elevi;
 părinţi;
 bunici;
 cadre didactice;
 membri ai comunităţii locale;
 specialişti;

Desfășurarea activităților: 

,,Darurile lui Moş Nicolae” -concurs între clase (interpretare, recitare, 
îndemânare); 

,,Gheata lui Moş Nicolae” -expoziţie de desene şi colaje; 
,,Sărbătorile iernii” -realizarea unui portofoliu cultural privind 

tradiţiile de Crăciun; 
,,Uite. vine Moş Crăciun!” - dramatizări specifice Crăciunului, colinde 
,,Iarna în inimile copiilor” -expoziţie cu vânzare(desene, machete); 

- donaţii făcute copiilor nevoiaşi; 
,,Prietena mea, zăpada” - realizarea unor albume cu fotografii făcute de 

copii 
,,Micul pieton în anotimpul de iarnă” -vizionarea unui filmuleţ cu privire la 

circulaţia pe zăpadă şi conversaţie cu privire la 
regulile pe care le respectă un pieton; 
-concurs de săniuţe; 

,,Peisaj de iarnă” - concurs de felicitări de iarnă 

Rezultate așteptate: 
- valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul proiectului; 
- valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 
- formarea abilităţilor de comunicare; 
- implicarea cât mai multor elevi în acţiuni de participare şi colaborare. 

Evaluarea activității: 
diplome; 
 machete; 
chestionare; 
 diverse lucrări practice cu fel de fel de materiale; 
 portofolii; 
 albume întocmite de copii; 
Activităţile extraşcolare sunt atractive în orice moment și la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, stimulează acumularea de cunoştinţe și chiar dacă necesită un efort suplimentar sunt întotdeauna 
așteptate cu nerăbdare de către copii. 
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Rolul activităților extrașcolare  
în adaptarea elevului de vârstă școlară mică la viața școlară 

Profesor pentru învățământul primar, Donosă Carmen-Margareta 
Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Galați 

Tendința din ultimii ani ai instituțiilor școlare de a-și extinde și diversifica aria de acțiune pentru a 
răspunde nevoilor concrete individuale și de grup ale educabililor, a făcut ca demarcația dintre formal-
nonformal să se atenueze, asigurându-se în acest fel coerența acțiunilor educative în spiritul unor finalități 
comune.   

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, contribuie la 
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, ajutând la conturarea personalității. 

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

Pentru copilul de vârstă școlară mică adaptarea la viața școlară înseamnă surmontarea unor dificultăți 
afective, cognitive și de organizare a motivelor pentru atingerea unei acțiuni   cu coordonare în spațiu și 
timp, și a unor dificultăți de relaționare cu adulții și cu grupul de copii de aceeași vârstă. 

Educația nonformală, prin intermediul activităților extrașcolare realizate sub îndrumarea profesorilor, 
asigură un pronunțat caracter formativ-educativ care este un factor pozitiv în adaptarea școlară a micului 
elev prin marea varietate și flexibilitate a unor astfel de situații educaționale, prin diferențierea 
conținuturilor și a modalităților de lucru în funcție de capacitățile participanților sau prin valorificarea  la 
un potențial ridicat a  întregii experiențe de viață.    

Nu e de neglijat următorul aspect, că acest tip de instruire elimină stresul notelor în catalog, al 
disciplinei impuse și  al temelor obligatorii, înseamnă plăcerea de a cunoaște.  

Competențele și conținuturile educației formale  se valorifică într-un mod mai “ natural” și relaxat 
prin activități atractive datorită formelor lor variate (serbări școlare, drumeții, excursii, tabere, concursuri, 
vizionări de spectacole, vizite la muzee, etc), elevul devenind un participant activ la propria sa formare. 
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PROBLEMATICA EDUCAȚIEI INTEGRATE 

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMAN 
Colegiul Naţional Dinicu Golescu, Câmpulung, Argeș 

Într-o societate în continuă schimbare, educația nu putea rămâne indiferentă, trebuia să se adapteze 
noilor cerințe. Elevul nu mai este un subiect pasiv în procesul de predare-învățare, punându-se tot mai 
mult accentul pe participarea activă a acestuia. În acest fel, elevul îşi formează competenţe transferabile, 
îşi asumă roluri în echipă, dezvoltând un comportament prosocial, își dezvoltă competenţa de a învăţa să 
înveţe, pregătindu-se pentru viață, pentru a face față provocărilor societății și, mai cu seamă, pentru a 
răspunde cerințelor locului de muncă pe care îl vizează la un moment dat.  

Noul angajat, al mileniului III, trebuie să vină cu un bagaj de cunoștințe, competențe, valori, atitudini, 
adaptate, în condițiile unei competitivități crescute pe piața muncii. Trebuie să fie capabil să gândească 
critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele, să poată învăţa într-un mediu aflat într-o continuă 
schimbare, să îşi poată construi cunoaşterea pe surse numeroase, din mai multe perspective și să fie 
capabil să colaboreze la nivel local şi regional. Pentru aceasta, este nevoie nu numai de schimbarea 
curriculum-ului, acţiune care, în linii mari, s-a încheiat şi la noi, ci se impune o schimbare în ceea ce 
privește aplicarea lui. Este nevoie de o proiectare, organizare şi diseminare a tehnicilor demersului 
didactic în, între şi dincolo de orice disciplină. Toate acestea se pot realiza printr-o educație integrată, 
realizată pe modelul transdisciplinarității. 

După academicianul B. Nicolescu, „În domeniul educaţiei, transdisciplinaritatea urmăreşte punerea în 
funcţiune a unei inteligenţe lărgite, care reflectă triada: inteligenţa analitică, inteligenţa emotivă, 
inteligenţa corpului” (Pro Saeculum 3/2006).   

Trecerea de la o inteligenţă analitică este prea lentă în comparaţie cu inteligenţa emoțională. Avem 
nevoie deci, în educaţie, de un echilibru între cunoaşterea analitică şi fiinţa interioară. În plus, tendinţa de 
globalizare, care ameninţă lumea, antrenează un enorm flux migrator de oameni aparţinând unor ţări cu o 
anumită cultură, religie şi spiritualitate, în ţări cu altă cultură, religie şi spiritualitate.  

Noua educaţie trebuie să introducă dialogul între culturi, religii şi spiritualităţi, un dialog care 
păstrează intactă personalitatea fiecărei culturi, dar o face şi comprehensibilă totodată, valorificând punţi 
între diferite cunoştinţe.  Iată, deci că transdiciplinaritatea a devenit necesară pentru a pentru a răspunde 
noilor cerințe educaționale. Prin educația integrată, realizată pe modelul transdisciplinarității, se trece de 
la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, la învăţarea prin probleme provocatoare, 
semnificative, adaptate nivelului propriu cognitiv, formându-se, în acest fel, capacitatea de a aplica 
cunoştinţele, de a realiza transferul acestora şi a genera noi cunoştinţe.  

Termenul de transdisciplinaritate a fost folosit pentru prima data de Jean Piaget, cunoscutul psiholog 
elevețian, în anul 1970, cu ocazia Colocviului Interdisciplinaritatea – Probleme de învăţământ şi de 
cercetare în universităţi, desfăşurat la Nisa sub organizarea OCDE. Atunci,  Jean Piaget a propus 
adăugarea la accepţiunea de interdisciplinaritate – în interiorul disciplinelor şi a acccepţiunii de 
transdiciplinaritate - dincolo de discipline, depășirea granițelor unei discipline. Ideea lui Piaget este 
susținută și de alți cercetători: Edgar Morin, Eric Jantchs  și Edgar Faure.  

Mai târziu, în anii optzeci ai secolului trecut, preocuparea pentru transdiciplinaritate începe să-i atragă 
pe numeroși oameni de știință, îndeosebi fizicieni. În acest sens, în 1987 s-a înființat la Paris Centrul 
Internațional de Cercetări și Studii Transdiciplinare (CIRET), al cărui președinte este un român – Basarab 
Nicolescu, fizician teoretician la Centrul Internaţional de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii din Paris, 
membru al Academiei Române.  

Din acest moment, transdiciplinaritatea începe să capete o importanță din ce în ce mai mare. La 
propunerea lui Basarab Nicolescu și a lui René Berger, în anul 1992, ia ființă Grupul de Reflecție asupra 
Trasdiciplinarității de pe lângă UNESCO. În noiembrie 1994, în Portugalia are loc primul Congres 
Mondial al Transdisciplinarității, în cadrul căruia s-a redactat Carta Transdisciplinarității, declarație-
program, care permitea oricărei persoane să-și dea acordul privind promovarea măsurilor progresive de 
ordin național, internațional și transnațional. Dacă acum trei decenii, transdiciplinaritatea era văzută doar 
ca o necesitate de depășire a limitelor disciplinelor, în prezent, B. Nicolescu, după două decenii de 
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cercetare, de elaborare a acestei teorii, arată că, de fapt, este vorba despre „stabilirea de legături între 
fapte, oameni, culturi, religii, discipline, tot ceea ce uneşte, ceea ce traversează diverse zone ale 
domeniului cunoaşterii şi ceea ce este dincolo de toate domeniile cunoaşterii. Cu alte cuvinte, finalitatea 
transdisciplinarităţii este înţelegerea omului în totalitate”(Lucia Dărămuș, Pro Saeculum 3/2006 – 
Transdiciplinaritatea - o nouă viziune asupra lumii)  Schimbările care s-au petrecut în domeniul educației 
au avut ca punct de pornire și Raportul Comisiei Internaţionale a Educaţiei pentru Secolul al XXI-lea 
aparţinând UNESCO, cunoscut şi sub numele de Raportul Delors (Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, 
2000).   

În acest raport se subliniază că nu este suficient ca fiecare individ să acumuleze, de la o vârstă 
fragedă, un volum de cunoştinţe pe care să le folosească apoi de-a lungul întregii vieţi. Fiecare individ 
trebuie să fie pregătit să profite de ocaziile de a învăţa care i se oferă de-a lungul vieţii, atât pentru a-şi 
lărgi orizontul cunoaşterii, cât şi pentru a se adapta la o lume în schimbare, complexă, interdependentă 
(art.3). Referindu-se în articolul său (art.11) la evoluţia conceptului de societate care învaţă (learning 
society) prin prezentarea lucrărilor unor specialişti recunoscuţi (Donald Schon, Robert M. Hutchins, 
Torsten Husén, Roger Boshier, Richard Edwards),  Smith, M.K. concluzionează  că toate societăţile 
trebuie să se caracterizeze prin învăţare, altfel vor pieri. Foarte important este faptul că acest raport 
subliniază faptul că educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, care, pe 
parcursul vieții vor constitui pilonii cunoaşterii. Aceștia sunt:  

a) învăţa să cunoşti/să știi (dobândirea instrumentelor cunoașterii),
b) a învăţa să faci (să faci ceva cu ceea ce știi, să aplici ceea ce ai dobândit prin cunoaștere),
c) a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi (să accepți că trăiești într-o lume cu persoane diferite, să

accepți diversitatea și să cooperezi cu alte persoane)   
d) a învăţa să exişti/să fii (să fii responsabil, să-ţi croieşti şi să-ţi dezvolţi propria personalitate, simţul

civic etc.) (Delors, 2000, p. 69).  
Cei patru piloni sunt, de fapt, competențe fundamentale ale educației de esență transdiciplinară. În 

aceste condiții, abordarea trasdiciplinară pare să fie soluția pentru un tip nou de educație. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

Dorinel Ispas 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbarile fară precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe educaţie.   
Astfel, fară a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de invăţământ, îşi are rolul şi locul său bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Astfel, fară a se nega  importanţa procesului de învăţământ – activităţile curriculare, se considera 
necesară reorientarea şi reaşezarea activităţilor extracurriculare în cadrul  formării  personalităţii  umane, 
prin recunoaşterea importanţei sale. 

 Stefan, M. (2003) precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul 
de învăţamânt, 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. In acest cadru, numeroşi alti factori actionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltarii elevilor. 

Dupa o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educţia de dincolo de 
procesul de invăţământ, apare sub doua aspecte principale: 

1. Educaţia informală, reprezentând influenţa incidentală a mediului social transmisa prin situaţiile
vieţii de zi cu zi. Ne referim aici la educaţia în familie, dar şi la influenţa comunitaţii sociale, a grupurilor 
de prieteni, a mass – mediei (in special a televiziunii). Deşi lipsite de o structurare precisă şi de o 
proiectare sistematică, toate acestea au o mare forţa de înrâurire. 

2. Educaţia non-formală, care se realizează fie sub egida unităţilor din sistemul de invatamant, fie în
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ, independente de sistemul de invatamant, dar ale caror 
obiective educaţionale sunt in consonanţa cu cele ale şcolii. 

Prin activităţile extracurriculare desfaşurate în scoala se urmăreşte 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  valenţe educative ale acestor activitati, pe care le putem fructifica sunt: 
- funcţia de loiser (organizarea timpului liber al copiilor); 
- funcţia social-integrativă; 
- funcţia formativă (completarea instrucţiei şi educaţiei de învăţământ); 
- funcţia vocatională, relevând şi cultivând aptitudini speciale. 

In continuare, voi prezenta cateva dintre activitatile extracurriculare ce pot fi desfasurate cu elevii: 

►ACTIVITĂŢILE DE CLUB/CERC

Acestea au drept subiect grupuri de copii uniţi printr-un interes comun de cunoaştere şi acţiune. 
Membrii cercului sunt animaţi de dorinţa comună de a practica un sport, de atracţia pentru muzică sau 
tehnică, de dragostea de natură, de pasiunea pentru noile mijloace de circulaţie a informaţiei – evantaiul 
pasiunilor comune putându-se deschide la nesfârsit. Copiii vin in cerc/club şi participă la activitatea lui 
însufleţiţi de dorinţa de a creea, a-şi afirma aptitudinile. Pentru unii este o chemare vocatională, pentru 
alţii, poate, un interes de moment. Oricum, activitatea de club/cerc, îi uneste într-o acţiune cooperantă. 

Specific este faptul că acestea sunt activităţi de durată, desfaşurate pe parcursul unuia  sau   mai mulţi 
ani, timp în care fiecare membru al grupului îşi verifică şi îşi dezvoltă treptat aptitudinile. 
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► ŞEZĂTORILE, SERBĂRILE ŞI CARNAVALURILE

Vizitând muzee şi expoziţii cu caracter etnografic (locale), colecţionând costume populare, culegeri 
de doine, strigături şi obiceiuri populare, cântece şi jocuri din partea locului se pot organiza mult 
apreciatele şi totodată îndragite de copii – şezătorile. Acestea îmbină, în mod original, cântecul, jocul, 
poezia şi elementele de muncă. Fiind îmbrăcaţi în costume populare din zonă, copiii participă cu mare 
interes la acest tip de activitate cu deosebite valenţe educative. 

Serbarea este o modalitatea eficientă de cultivare a capacităţilor  de vorbire şi a inclinaţiilor artistice 
ale copiilor, care contribuie la stimularea şi educarea: 

- atenţiei (prin respectarea indicatiilor regizorale şi în special a atenţiei distibutive – prin raportarea 
copilului la ceilalţi membrii ai echipei de lucru) 

- memoriei ( prin repetiţiile organizate pentru consolidarea replicilor, ►mişcarilor, etc.) 

- voinţei (prin implicarea copilului în mod benevol) 

- afectivităţii ( prin filtrarea mesajelor culturale, artistice, pe plan afectiv) 

- imaginaţiei şi creativităţii (prin implicarea directă a copiilor propunând puncte în serbare şi solutii 
pentru o anumită frecvenţă) 

- atitudinilor pozitive (prin crearea de situaţii concrete şi inteligibile, pentru care copilul va 
aproba/aborda) o anumita conduită. 

- gândirii (prin momentele de criză, de luare a deciziilor, când apar situaţii neprevăzute în derularera 
spectacolului) 

►VIZITE ŞI PLIMBARI (DRUMEŢII) PRIN PARCURI, GRĂDINI BOTANICE, ZOOLOGICE ŞI
ALTE ZONE ALE ORAŞULUI 
Sunt activităţi care răspund nevoii de cunoaştere şi de petrecere placută a timpului liber. 
Plimbările şi drumeţiile organizate cu copiii urmăresc cunoaşterea aspectelor din natură într-o 

interdependenţă perfectă cu istoria trecută, prezentă şi viitoare a (comunităţii locale) localităţii natale şi 
împrejurimi. 

►EXCURSIILE ŞI TABERELE
Excursiile/ taberele constituie un mijloc didactic de cea mai mare importanţă pentru că oferă elevilor 

posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din natura, 
de ordin biologic sau geografic,  despre mediul natural si factorii de mediu, să înţeleagă mai clar legătura 
dintre organism şi mediu, să colecţioneze un bogat material didactic. 

În acelaşi timp excursiile/taberele contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezesc 
dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru frumuseţile ei. Excursia ajuta la cunoaşterea 
spaţiului geografic din imediata vecinătate a orizontului local. In acelasi timp, copiii pot cunoaşte 
frumuseţile patriei şi realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 
scriitori şi artişti. 

Fiind o activitate colectivă, excursia dezvoltă dragostea de adevar şi cinstea, încrederea în forţele 
omului, educă voinţa şi tăria de caracter. In urma acestor „căliri morale” copilul devine mai curajos şi mai 
ferm în acţiunile sale. 

Există excursii cu itinerarii mai lungi sau mai scurte, pe jos sau/şi cu mijloace de transport, uneori sub 
forma de expoziţii sau explorări. Excursia implică o serie întreagă de etape subordonate: deciderea 
(alegerea) itinerariului, strângerea materialului informativ, alcătuirea programului, cu responsabilităţi 
colective şi individuale în care se pregătesc condiţiile materiale necesare, desfaşurarea propriu-zisă  a 
excursiei şi în sfârşit valorificarea acesteia. 

Practicând cu multă încredere excursiile cu copiii, îmbogaţim, lărgim şi consolidăm cercul de 
reprezentări sociale ale acestora.  
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►ACTIVITATILE  ECOLOGICE
Şcoala trebuie să ofere gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, si cunoştinţe ştiinţifice care 

motivează conduitele şi normele eco- civice, să creeze şi să organizeze  activităţi privind protejarea 
mediului, sa formeze conduita ecologica a copiilor prin îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi ecologice 

Acest comportament se realizează, în primul rând, prin puterea exemplului şi apoi  prin cea a 
cuvântului. ,,Nu frazele moralizatoare, nici poveţele pline de sens sunt cele care au efect asupra copilului, 
ci tot ceea ce săvârşesc sub privirea sa adulţii când vin în contact cu mediul înconjurător’’(R.Steiner) 

Dintre activitatile pe care copiii le pot desfasura in acest domeniu, sunt: 
- intretinerea spatiilor verzi 
- plantare de puieti, de flori; 
- colectare si reciclare de deseuri (hartie, plastic); 
- curatarea unor zone publice (parcuri, paduri, terenuri de joaca); 
- infrumusetarea clasei, scolii cu lucrari confectionate din deseuri; 
Toate aceste actiuni au ca scop sensibilizarea copiilor pentru a deveni participanţi activi la ocrotirea 

mediului inconjurator. 

►PROIECTE EDUCAŢIONALE INIŢIATE ÎN PARTENERIAT
Proiectele educaţionale realizate în parteneriat cu diferite instituţii locale sau cu alte unitati scolare 

sunt activităţi foarte atractive la care copiii participă activ şi eficient. Stimulându-le interesul şi iniţiativa 
copiii solicită (participarea) implicarea în mai multe activităţi de acest gen. 

In concluzie, activitatile extracurriculare alaturi de actul educaţional in sine au rolul de a stimula şi 
valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea,de a-i invata sa se adapteze, de a încuraja 
competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formarii unei personalităţi armonioase 
a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă.   
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII  
PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

Prof. Dornean Silvia,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Băluşeni 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează 
produse noi şi valoroase pentru societate. Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a 
şcolilor contemporane, chiar dacă există şi poziţii sceptice care susţin că învăţământul actual nu 
contribuie la dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales disciplina, conformismul, 
incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. Zestrea genetică a fiecărui om poate 
fi stimulată, cu bune rezultate, în şcoală, cu condiţia să fie cunoscută la timp şi să fie dirijată în folosul 
societăţii.  

Profesorul trebuie să cunoască potenţialul creativ al fiecărui elev, să identifice şi să monitorizeze 
manifestările creative ale elevilor săi, nu numai în timpul orelor desfăşurate în clasă, dar şi în activităţile 
extraşcolare, sau chiar în recreaţie.  

Creativitate, ca structură definitorie de personalitate, îmbracă din punct de vedere al evoluției un 
caracter procesual supus intens influențelor de mediu. Jocul este considerat o metodă de stimulare și 
dezvoltare a potențialului creativ prin care se antrenează factorii intelectuali și nonintelectuali, 
contribuind la modificarea creatoare a deprinderilor și a cunoștințelor achiziționate, la realizarea 
transferurilor între acestea, la dobândirea prin mijloace proprii de cunoștințe noi. Astfel,  rolul cadrului 
didactic devine extrem de important în dezvoltarea creativității copilului. manifestând creativitate, acesta 
va determina avântul libertății și creativității elevilor, va realiza un echilibru între preocupările pentru 
dezvoltarea unei gândiri raționale, logice, fluide, flexibile, creatoare.  

Cadrul didactic trebuie să utilizeze jocul didactic și ca un antrenament pentru toți copiii, pentru cei cu 
rezultate mai slabe poate să fie un mijloc de îmbogățire, de creștere a performanțelor școlare, de creștere a 
stimei de sine căpătând încredere în capacitățile lor, mai multă siguranță și promtitudine în răspunsuri, 
deblocând în acest fel potențialul creator al acestora. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului 
creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea 
unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să 
stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.  

Dezvoltarea capacităţilor creatoare este un proces continuu ce trebuie realizat pe tot parcursul şcolii, 
având în vedere factorii cognitivi, caracteriali şi sociali. Modernizarea şi perfecţionarea procesului 
instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare, ce au numeroase 
valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de 
grup, a relaţiilor creative, iar pentru profesor ele constituie un cadru de afirmare a spiritului său novator, a 
creativităţii didactice.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag elevul 
spre viaţa socială, spre folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, îl orientează către activităţi utile 
care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii lui. De aceea, şcoala trebuie să 
fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme: activităţi artistice, ştiinţifice, 
activităţi sportive, turistice etc. Pot fi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, 
serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi; pot fi proiecte educative desfăşurate în 
parteneriat, în cadrul şcolii, sau cu alte şcoli şi instituţii publice: biblioteca, teatru, Agenţia de mediu, 
Direcţia de sănătate, Centre de voluntariat, alte ONG-uri.  

În sistemul de învăţământ românesc, legislaţia ulterioară a stabilit: cadrul activităţii educative şcolare 
şi extraşcolare; spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale; o continuă actualizare a 
conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev; o monitorizare şi evaluare de calitate a 
rezultatelor învăţării; o nouă abordare didactică prin care elevul devine resursă, producător, lider de 
opinie, deci participant activ.  
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Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este strâns legată de grija de a le 
respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în propriile posibilităţi şi 
respectul pentru ceea ce cred şi cum se exprimă colegii. Creativ este cel care se caracterizează prin 
originalitate, expresivitate şi este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri, inventiv, inovator. În 
educarea creativităţii există numeroase disponibilităţi psihice şi cognitive ale copilului: nevoia de a lărgi 
experienţa cognitivă; curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere; dezvoltarea competenţelor lingvistice; 
constituirea formelor voluntare ale unor procese psihice; câştigarea anumitor abilităţi; apariţia 
competitivităţii ca factor catalizator al tuturor activităţilor desfăşurate şi ca expresie a creşterii şi 
implicării în colectivitate.  

Activitatea personalităţii creative este dependentă de factorii de mediu. Culturile în care copiii sunt 
educaţi în spirit inovativ, obişnuiţi să pună probleme, să gândească creativ vor da naştere unor 
personalităţi creatoare. De aceea, activităţile extracurriculare educă în acest sens elevii, şcoala devine 
deschisă spre familie şi spre comunitate, băncile şi tabla sunt înlocuite de mediul vieţii cotidiene.  

Contactul nemijlocit al copiilor cu activităţile desfăşurate sporesc eficienţa demersului educaţional, 
dată fiind marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte curiozitatea lor 
vie, finalitatea constând în dobândirea unor comportamente creative: de a fi mai buni, mai sensibili faţă 
de ambient, mai plini de solicitudine, de a acţiona mai disciplinat, mai responsabil, de a avea mai multă 
iniţiativă, de a fi mai prompţi în respectarea unor norme şi reguli ale actului creativ.  
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR  
ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

Prof. Dorobanțu Adela 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 

Educația reprezintă un proces lung care debutează în familie, apoi la școala și este nevoie de ambele 
părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Așadar, școala trebuie să accepte 
importanța participării și colaborării părinților în educația copiilor și necesitatea unei relații loiale între 
profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient și complet. 

Importanța bunei relații între familie și școală, are un scop comun, acela de dezvoltare globală și 
armonioasă a copiilor. Această sarcină trebuie să fie comună, doar așa producându-se dezvoltarea 
intelectuală, emoțională și socială a copiilor, în cele mai bune condiții. În zilele noastre, acest sprijin este 
cerut și pentru o colaborare reciprocă, dar este dificil de realizat în practică, deoarece există contradictorii 
și este dificil de a avea timp. 

Când vorbim despre implicarea la activitatea școlară nu se referă doar la ședințe, ci și la participarea 
la activitățile propuse, și la existența unei relații de încredere și ajutor reciproc între părinți și profesori. 
Devenit astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsurile pozitive ale dezvoltării 
educaționale și personale a elevilor, această relație  a demonstrat că, în absența acestei colaborări, copilul 
va avea multe obstacole în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă există 
această adecvată cooperare, elevul va evolua în mod satisfăcător și va beneficia de multe avantaje de care 
se va bucura copilul. 

Preocupările trebuie să fie împărtășite atât de către școală, cât și de către familie, să facă schimb de 
informații și gânduri despre educație, școală, copii și să coopereze în vederea  stabilirii unor reguli și 
acorduri cu privire la activitatea copilului.  

Autostima copiilor, randamentul școlar mai bun, atitudini pozitive ale părinților față  școală se 
materializează prin participarea activă a acestora în viața școlară a copiilor. Cei doi factori trebuie să 
împartă responsabilitățile în educarea copiilor, având un rol fundamental în dezvoltarea integrală a 
copilului. Colaborarea familiei cu școala are o mare importanță, cu efecte pozitive asupra elevilor, 
părinților, profesorilor, școlii și comunității. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze cu 
părinții, pentru ca produsul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.  

Cadrele didactice propun o soluție de îmbunătățire, și anume, organizarea de activități 
extracurriculare, întâlniri ale părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, activități 
școală, transmiterea de  pliante și broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale 
și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de discuții, reuniuni regulate, 
excursii, petreceri, povești, jocuri, etc. Aceste activități  favorizează abordarea și participarea familiilor în 
centre și au o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au încercat relaţii noi cu copiii lor, 
fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 

Părinţii au fost captați 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 
participanți la activitățile extrașcolare și-au exprimat interesul față de educația dată de școală. 

Fiecare relație familie-profesor este unică și originală, individualizată și bazată pe încredere și 
cunoaștere reciprocă.  

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

‐ referatele prezentate în fața părinților cu anumite ocazii (ora de Consilierea părinților), cu teme pe 
bază de fapte și date concrete  

‐ organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;  
‐ participarea părinților la activități demonstrative;  
‐ organizarea de activități extracurriculare (vizite la muzee, 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, activităţile derulate, au îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, sunt 
atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe.  Chiar 
dacă necesită un efort suplimentar, în asemenea activităţi elevii se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate,  să-şi cunoască 
elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze 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 elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Promovarea unei culturi participative din parte profesorilor conduce la o colaborare cu părinții pentru 
a favoriza elevulul, principalul protagonist al procesului educațional. 

Bibliografie: 

1. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în
,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 

2. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în
“ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
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ROLUL  ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. înv. preș. Dorobanțu Dorina 
Grădinița cu P. N. Știubei, com. Rîmnicelu, jud. Buzău 

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. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este 
să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 preşcolarii, să-i 
dirijeze,să le influenţeze dezvoltarea,să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
grădiniţei – pregătirea copilului pentru școală.  

Preşcolarii 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. 

 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. 

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 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 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 oferă copiilor 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. 

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. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor,calculator și 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 deosebită influenţă formativă,au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 

In cadrul activităţilor organizate in 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,prescolarii își pot forma sentimental de respect si dragoste 
față natură, față de om si realizarile sale. 
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În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, 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 preşcolară, 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.  

    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  
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Activităţi extracurriculare 
An şcolar 2018-2019 

Prof. inv. Prescolar Dorobat Daniela 
GPP Nr. 29, stuctura a Scolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” Bacau 

ARGUMENT: 
Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară 

activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activitate are o deosebită influenţă formativă 
asupra copiilor, în toate formele ei de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, spectacole, 
programe artistice, etc. 

 În cadrul activităţilorextracurriculare copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în 
care sunt puşi în situaţia de a utilize în diferite contexte,cunoştinţele sau abilităţile dobândite anterior. 

OBIECTIVE GENERALE: 
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior ]n contexte diferite;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţie copiilor, ca premise ale acumulării

succeselor viitoare 

ACTIVITĂŢI PROPUSE 

DATA/LUNA MIJLOC DE 
REALIZARE 

TEMA ACTIVITĂŢII PARTICIPANŢI 

SEPTEMBRIE Vizitarea localului 
grădiniţei 

Grădiniţa -micul meu palat Copii 
Părinţi 
Educatoare 

OCTOMBRIE Vizionare teatru de 
păpuşi 

Degeţica Copii 
Părinţi 
Educatoare 

NOIEMBRIE Vizionare spectacol –
grupa 
mare  

La mulţi ani, România! Copii 
Educatoare 

DECEMBRIE Serbare  In aşteptarea lui Moş Crăciun Copii 
Părinţi 
Educatoare 

IANUARIE Jocuri cu zăpadă Bucuriile iernii Copii 
Părinţi 
Educatoare 

FEBRUARIE Vizionarea unui teatru Cei trei purceluşi Copii 
Educatoare 

MARTIE Serbare E ziua ta, măicuţa mea iubită! Copii 
Părinţi 
Educatoare 

APRILIE  Activităţi practice şi 
artistico-plastice 
Expoziţie 

Bucuriile învierii 
În aşteptarea iepuraşului 

Copii 
Părinţi 
Educatoare 

MAI Plimbare în parc Cu primăvara la plimbare Copii 
Educatoare 

IUNIE Serbare Carnavalul florilor Copii 
Părinţi 
Educatoare 
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Alte activităţi desfăşurate pe parcursul anului: 

  Semestrul I 
-Vizionare de spectacole pentru copii;
-Participări la concursuri; 
-Ieşiri în natură - jocuri libere; 
-Sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor; 
-Participări  la manifestări, serbări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor sărbători - 

Sosirea lui Moş Crăciun 
-Serbare prezentată de grupa mare cu ocazia Zilei de 1 Decembrie   
-Serbare de Crăciun - În asteptarea Moşului 

  Semestrul II 
-Vizionare de spectacole pentru copii; 
-Participări la concursuri; 
-Ieşiri în natură - jocuri libere; 
-Sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor; 
-Participări  la manifestări, serbări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor evenimente, 

sărbători, etc.; 
-Serbare sfârşit de an şcolar; 
-Activităţi în cadrul programului ,,Scoala altfel - Să şti mai multe, să fii mai bun!’’ 
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Formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor cu CES  
prin activităţile extracurriculare 

Prof. Drăgan Aurelia 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 

Problema personalităţii elevului trebuie să ocupe un loc principal, indiferent de tipul de educaţie: 
specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate. Cea mai bună acţiune educativă este aceea „care 
modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru ca ei să se integreze în 
realitatea socială normală. Prin urmare, profesorul trebuie să activeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa 
posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Aceasta se poate realiza nu numai prin 
activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extrașcolare. Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe 
care eleviicu CES le resimt în raport cu actul educaţional, este necesară o riguroasă planificare, organizare 
şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor.  

Activităţile extracurriculare au ca rol principal 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 ele permit contactul direct cu realitatea 
socială și se desfăşoară în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor şi excursiilor, 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 adecvat. Activităţile extracurriculare pot avea un conţinut 
cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de 
participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.Exemplific câteva activităţi desfăşurate cu elevii școlii 
noastre, elevi cu deficienţă mintală: Sport și sănătate - ,,Stafetă și jocuri sportive”; Activități culinare - 
,,Alimentaţie sănătoasă, copii sănătoşi”; Activități cultural-artistice -,,Traditii pascale” - concurs expoziție 
picturi, colaje, incondeierea ouălor; Activități de ecologizare - ,,Un pom, o viata de om !” - ecologizarea 
spațiului verde din curtea școlii; Vizionare de film/piesă de teatru - Pregătirea sărbătorilor de Paște, etc. 
La elevii cu CES, concursurile cu tematică diferită (artistice, sportive, de cultură generală, etc.) dezvoltă 
spiritul de competitie, de echipă, îi antrenează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. 
Desfăşurarea activităților între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea sentimentului 
de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Desfășurate într-un cadru informal, activitățile extracurriculare le permit copiilor cu dificultăţi de 
învățare/adaptare în mediul școlar să reducă nivelul anxietăţii şi să se dezvolte intelectual mult mai uşor. 
De asemenea, le permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, îi antrenează în diferite activităţi socio-
culturale bogate în conţinut, facilitează integrarea în mediul şcolar, oferirea de suport pentru adaptarea 
școlară și apoi reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor 
cu atitudinile caracteriale.  

Copilul cu cerinţe educaționale speciale este antrenat în procesul instructiv-educativ, compensativ-
recuperatoriu ce este întregit şi susţinut de programe educative şi recuperatorii cu precădere pe 
socializarea şi integrarea copiilor, iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa 
şi calitatea demersului. Finalităţile educaţionale presupune îmbinarea acestor activităţi cu cele 
extracurriculare și  vine să susţină şi să dezvolte aptitudinile și abilităţile copiilor.  

Activităţile extracurriculare au rolul de a realiza nu numai dezvoltarea capacităților creatoare, dar și 
socializarea copiilor cu CES. În funcţie de tipul lor, aceste activităţi dezvoltă la copii priceperi, 
deprinderi, abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai complexe, pentru că ele se desfăşoară în afara 
cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. Participarea copiilor 
cu CES la activităţi cultural-artistice reprezintă puntea care-i duc spre autocunoaştere, în care un copil îşi 
descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în lume.  

S-a demonstrat că arterapia creează și dezvoltă la elevii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, 
autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus în situaţia de a trece printr-o diversitate de 
comportamente, de a pune în practică jocul de rol a unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod 
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de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a 
exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Se poate spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, iar în modul de planificare și realizare să se pună 
accent pe atitudinea creatoare, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită dezvoltarea 
personalității  copiilor. 

Bibliografie: 

1. Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves
2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti
3. Popescu, G; Pleşă O. (1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preşcolar: DRĂGAN NICOLETA-ELENA 
Grădiniţa cu  P. N. VAMA BUZĂULUI 

Prin educaţie, nu înţelegem doar activităţile formale desfăşurate în sala de grupă, ci toate activităţile 
pe care copilul le desfăşoară fie formal, fie non-formal. 

Activităţile realizate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau activităţi realizate în afara 
grădiniţei şi anume activităţile extraşcolare se desfăşoară sub îndrumarea educatoarei. Activitatea 
extraşcolară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural complementară activităţii de 
învăţare realizată în sala de grupă. 

În cadrul activităţilor extraşcolare sunt incluse toate formele de acţiuni care se realizează în afara 
programului instructiv-educativ propriu-zis:  plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu diferite 
ocazii, concursuri, parteneriate şcolare, teatru etc. 

La vârsta preşcolară, activităţile turistice, plimbările cât şi  concursurile contribuie la îmbogăţirea 
vocabularului activ, a socializării şi la stimularea dezvoltării creativităţii. Astfel copiii pot reda cu mai 
multă sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, 
colaj, etc.) şi al celor de educarea limbajului (memorizări, povestiri după imagini, etc.) 

 Materialele didactice achiziţionate sau realizate în decursul acestor tipuri de activităţi şi anume: 
planşe, măşti, costumaţii, albume foto, diplome, cărţi, pietricele, etc. rămân o dovadă liberă a activităţilor 
desfăşurate în diferite contexte. 

 Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate extraşcolară în 
grădiniţă, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a basmelor, a poveştilor. 
Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator 

 Educatoarea are un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, în recomandarea emisiunilor 
de televiziune pentru copii cât  şi în selectarea emisiunilor, a programelor distractive care au o influenţă 
pozitivă mai evident conturată. 

 Copiii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative şi 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 artistice sau serbările, prin specificul lor, reprezintă 
un izvor nesecat de bucurii şi bună dispoziţie, creează un cadru 
optim de socializare şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de 
vedere fizic şi psihic precum şi implicarea unor parteneri activi - 
părinţii şi bunicii copiilor. Importanţa lor educativă constă în 
conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce 
se instalează cu acest prilej. 
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      Am acordat importantă cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. 
Acestea au fost un bun prilej de destindere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenta spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea deosebit de atractive pentru ce mici. 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 tema şi va asimila mult mai uşor toate 
cunoştinţele. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de 
grup. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: concurs de săniuţe, de realizat cel mai haios om de 
zăpadă, etc. 

 În acelaşi timp rolul activităţilor extraşcolare are un caracter colectiv care conduce la consolidarea 
relaţiilor dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup şi să aparţină unui grup. 

Scopul acestui tip de activităţi este dezvoltarea unor aptitudini, antrenarea preşcolarilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi culturale, facilitarea integrării 
în mediul şcolar.  

 În concluzie, activităţile extraşcolare sunt atractive la orice nivel de vârstă, stârnesc interesul, 
provoacă bucurie şi facilitează însuşirea de noi cunoştinţe precum şi fixarea celor deja existente. 
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PROIECT DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR  
PENTRU SĂPTĂMÂNA 

,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! ” 

Grădinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare”, Urziceni 
Prof. Drăghici Mihaela Alexandra 

GRUPA STEP BY STEP 

Nr. 
Crt. 

Ziua 
/data 

Grupa Cadre 
didactice 
implicate 

Activitatea( titlul si tipul) Locul 
desfășurarii 
activității 

1. Luni
21. 05. 2018

Grupa step 
by step 

Drăghici 
Mihaela 
Alexandra 

 „Cofetarii priceputi” 
-ateliere de lucru  la laboratorul de 
cofetărie 

Cofetarie 

2. Marți
22. 05. 2018

Grupa step 
by step 

Drăghici 
Mihaela 
Alexandra 

 ,,Magia teatrului,, 
(activitate culturala) 
-vizionarea unui spectacol de teatru in 
grădiniță; 
-învățarea unor reguli de comportare 
civilizată ; 
-atelier de lucru-personajul preferat; 
-desene, colaje, puzzle; 
- dramatizare; 

Sala de grupă 

3. Miercuri
23. 05.
2018 

Grupa step 
by step 

Drăghici 
Mihaela 
Alexandra 

,,Copilaria, clipe de neuitat… ” 
-atelier creativ- confecționarea de obiecte 
și lucrări plastice/ practice de primăvară 
pentru expoziția grădiniței; 
-desene pe asfalt; 

Sala de grupă 
Curtea 
grădiniței 

4. Joi
21. 04.
2016 

Grupa step 
by step 

Drăghici 
Mihaela 
Alexandra 

”Ștafeta și jocuri sportive” 
(activitati sportive) 
-concursuri și jocuri sportive 
-activitate de formare și dezvoltare a 
priceperilor și deprinderilor motrice de 
bază 

Sala de grupă 
Parcul 
grădiniței 

5. Vineri
22. 04.
2016 

Grupa step 
by step 

Drăghici 
Mihaela 
Alexandra 

,,Mergem in excursie!,, 

-parcul de aventură –EDENLAND 

Parcul 
EDENLAND
- Balotești 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. înv. preşc.: DRĂGHICI NICOLETA 
G. P. P. ”SF. STELIAN” GALAŢI 

Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două 
aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 
situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate în grãdiniţã pot avea conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te 
conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

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  – 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. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, spectacole de teatru, 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.  

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 se dezvoltã copiilor dragostea pentru artă, pentru 
frumos. 
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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 mai sus enumerate valorificã şi dezvoltã 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. 

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: 

 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 
  

Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Activitățile extrașcolare - sprijin în formarea personalității copiilor 
Exemple de bune practici 

Prof. Drăgoi Maria 
Gradinița “Castelul Fermecat”, Craiova 

 Desigur, multe activități extrașcolare aduc sprijin demersului nostru de a forma copiii, de a-i dirija 
spre valori umane indispensabile în viața de școlar iar mai apoi de adult. Dintre toate, cea mai dragă și 
apropiată sufletului meu este “Bunătatea se învață de la vârste mici”- acțiune derulată în parteneriat cu 
parinții, în calitate de voluntari și cu una dintre parohiile din orașul Craiova.  

Acțiunea constă în organizarea de ateliere de lucru pentru confecționarea de către copii și părinți a 
unor decorațiuni de Paști sau Craciun care mai apoi sunt expuse într-un targ cu vânzare. Este uimitor cum 
parinții intră in atmosfera de lucru și cu ce pasiune lucrează alături de micuții lor; unii au chiar inițiative 
personale în alegerea modelelelor și aduc diverse materiale de lucru. Totul se intamplă pentru o cauză 
nobilă: sprijinirea copiilor aflați in situatii speciale. Cu prilejul atelierelor de lucru copiii lucrează 
împreună cu parinții- este ocazia în care respectul de sine se dezvolta văzând că pot realiza lucruri 
minunate împreună cu parinții lor.  

Recunoașterea vine în ziua urmatoare când vede că din expoziția cu vânzare lipsește lucrarea sa și 
realizează că există cineva care a apreciat-o și a cumpărat-o și astfel încrederea în forțele proprii crește iar 
copilul implicat în asemenea activități va dori să mai participe și la altele asemănătoare. Urmărind 
lucrările celorlalți colegi, de vârste mai mari sau mai mici, copiii își imbogățesc cunoștințele despre 
materiale și moduri de lucru, li se dezvoltă imaginația și devin mai creativi. Am avut nespusa bucurie să 
constat că atunci când diverse materiale le sunt puse la dispoziție, copiii crează fară a avea un model. 

Pe de alta parte, este de subliniat faptul că timpul liber al copilului capătă valoare, viața capată alte 
aspecte decât cele create prin mediul școlar clasic.  

Activitățile de acest gen oferă un cadru destins, voie bună, recreere și posibilitatea afirmării și 
recunoașterii aptitudinilor și deprinderilor copiilor. Dar cel mai important câstig pentru copii, și în aceeași 
măsură pentru părinți este faptul că ei sunt astfel implicați în activități de asumare a responsabilității 
sociale, sunt implicați activ în viața comunității din care fac parte. Nu trebuie uitat faptul că participarea 
este liber consimțită, neconditionată, la o activitate ce are un efect pozitiv asupra capacității de a lucra in 
grup. “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 sa-i învațăm să se adapteze.”, spunea Maria Montessori. Suntem datori să îi învățăm pe copii să se 
implice, să dăruiască, să se dăruiască. 

Acțiuni de genul acesta întăresc coeziunea grupurilor de copii dar și de părinți. Iată câteva imagini:  

1266



Bibliografie:  

Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în“ 
Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Dragomir Annaymone 

 Activitățile extrașcolare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale, întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității copiilor, asupra performanțelor școlare și asupra integrării 
sociale în general: 

- performanțe și rezultate școlare mai bune; 
- coeficient de abandon școlar scăzut; 
- o stare psihică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun și sentiment redus de izolare 

socialaă; 
- un grad mai scăzut de abuz de alcool și de droguri; 
- un nivel scăzut de comportamente delincvente. 
Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile, 

vizitele la muzee, la case memoriale, excursiile tematice, concursurile școlare, întreceri sportive, 
activitățile de îngrijire a spațiului verde sau flashmobul. 

 O activitate extrașcolară pe care o putem desfășura în acest semestru este un concurs de tipul Cine 
știe câștigă. Concursul constă în vizionarea unor materiale, cum ar fi: Ființe mitologice, 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 extrașcolară interesantă este o excursie pe urmele Vitoriei Lipan, eroina din romanul 
Baltagul de Mihail Sadoveanu. Pentru excursia-lecție se întocmește un plan care cuprinde, în linii mari:  

- scopul: problemele literare de care este legat obiectivul excursiei și care urmează  
să fie abordate în cursul acesteia; 
- itinerarul cu durata, opririle, mijloacele de transport și de cazare etc.; 
- repartizarea elevilor pe grupe și împărțirea sarcinilor și responsabilităților. 
Toate informațiile și datele dobândite prin excursie pot fi valorificate în forme variate. 
Se poate alcătui un album (cu fotografii), o expoziție cu desene, se redactează compuneri individuale, 

iar cele mai bune se publică în revista școlii. Planul unei asemenea compuneri trebuie să cuprindă 
marcarea drumului până la obiectivul excursiei, vizitarea obiectivului (descrierea lui), problemele literare 
pe care le-a suscitat; considerații asupra datelor obținute în timpul excursiei, pentru aprofundarea unor 
probleme literare vizate în excursie. Organizate riguros, excursiile literare sunt un mijloc eficace de 
aprofundare a cunoștințelor literare ale elevilor. 

Excursiile și vizitele tematice constituie un mijloc didactic important, pentru că oferă elevilor 
posibilitatea să observe, să cerceteze și să cunoască în mod direct o varietate de aspecte istorice sau 
geografice și să înțeleagă mai clar legătura dintre teorie și practică. De asemenea, ei își pot dezvolta 
afectivitatea față de natură, pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității, în cadrul 
activităților de educație plastică. 

 Pentru a-i implica și pe părinți în activitățile educative putem organiza, pe parcursul unui an școlar, o 
serie de evenimente și acțiuni dedicate acestora: Carnaval de Halloween, Serbarea de Crăciun, 8 Martie, 
Serbarea de sfârșit de an școlar sau workshopuri, în care părinții lucrează alături de copii.  

 Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă poate constitui o sursă de informare, dar, în același 
timp, și un punct de plecrae în a face cunoștință cu lumea artei și de a le educa gustul pentru frumos. 
Pentru a promova literatura în rândul elevilor, se poate organiza un atelier literar Carte vs.film.  
Activitatea va urmări familiarizarea elevilor cu opera literară pusă în discuție, crearea unei legături între 
arta cinematografiei și arta scrisului cu scopul de a vedea ce la apropie și ce le diferențiază. După 
vizionarea filmului, elevii sunt provocați la discuții pe tema unor scene semnificative din film și a unor 
fragmente din opera literară. La finalul activității, se formulează concluziile.  

Bibliografie: 
www.scoalaintuitext.ro 
Ionescu, Denisa; Popescu Raluca – Activități extrașcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 

competențe cheie la copii și tineri, Ed. Universitară, București, 2012 
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PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ”ȘCOALA ALTFEL!” 
EDUCAŢIE INFORMALĂ ŞI NON – FORMALĂ 

Dragomir Daniela, Porf. înv. primar,  
Şcoala Gimnazială „I. H. Rădulescu” 

Educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil în vederea formării şi 
autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. 
Abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi conţinuturilor 
educaţiei.  

Educaţia non-formală cuprinde o serie de activităţi şi acţiuni proiectate în mod planificat şi organizat 
cronologic în context instituţional sub îndrumarea specialiştilor. Competenţele şi conţinuturile şcolare 
sunt prevăzute în documente şcolare şi sunt elaborate pe niveluri şi ani de studiu, proiectate pedagogic 
prin planuri de învăţământ, programe şi manuale şcolare, respectiv cursuri.  

Educaţia fromală este importantă prin faptul că facilitează accesul la valorile culturii, artei, ştiinţei, 
literaturii având un rol esenţial în formarea personalităţii individului. Educaţia formală corelată cu 
celelalte forme ale educaţie  stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe şi formează, respectiv 
dezvoltă inteligenţele multiple.  

 Educatia non-formală  cuprinde totalitatea acţiunilor organizate în mod sistematic, în afara sistemului 
formal al educaţiei. Această formă de educaţie este complementară cu educaţia formală sub raportul 
finalităţilor conţinutului şi a modalităţilor concrete de realizare. Educaţia non-formală desemnează o 
realitate educaţională mai puţin formalizată, dar cu efecte normativ-educative. Poate fi definită ca o 
activitate educaţională intenţionată şi sistematică, desfăşurată în afara şcolii având ca scop maximizarea 
învăţării şi a cunoaşterii.  

Educaţia non-formală este variată, flexibilă, opţională şi facultativă, diferenţiază conţinutul, metodle 
şi instrumentle de lucru în fucnţie de interesele şi capacităţile beneficiarilor. Prin intermediul educaţiei 
non-formale elevii dezvoltă: competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, disciplina, 
responsabilitatea, capacităţi de organizare şi planificare, competenţe de gestionare a proiectelor.  Educaţia 
non-formală este centrată pe procesul de învăţare, propune activităţi diverse şi atractive, contribuie la 
lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale a beneficiarilor, asigură o actualizare accelerată a informaţiilor 
din diferite domenii, antrenează noile tehnologii comunicaţionale, ţinând cont de progresul societăţii şi 
răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.  

Proiectele educaţionale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viaţa organizaţiilor 
şcolare ca urmare a implementării procesului democratizării şi reformării sistemului naţional de 
învăţământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor 
sociale, economice şi politice fundamentale de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor 
deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit 
individului să se dezvolte ca o persoană creativă, adaptativă şi deci cu şanse mari de integrare socială.  

Proiectele educaționale europene ( Erasmus+) aduc un plus de valoare față de cele naționale, noi 
cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, 
exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale. Proiectele europene propun managerilor de 
şcoli noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a 
practicilor. Schimburile de experienţă reprezintă o resursă inepuizabilă de inspiraţie, de diversitate şi de 
inovaţie în planul educaţiei. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine 
dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative 
comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă 
la nivel european. 

Pentru proiectele de parteneriat strategic doar între școli sunt eligibile toate instituțiile de învățământ 
preuniversitar publice şi private: grădiniţe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii 
naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale. De asemenea, sunt eligibile să 
solicite finanțare cluburile și palatele copiilor, cluburile sportive școlare și centrele de excelență. 

1269



Parteneriatele strategice pe domeniul şcolar pot organiza, de asemenea, activități transnaţionale de 
învățare, predare, formare pentru elevii, profesorii şi personalul instituţiilor implicate în măsura în care 
acestea aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului.  

Prin intermediul proiectelor elevii beneficiază de un demers prin care învăţarea se realizează în 
funcţie de interesele şi specificul generaţiei lor, de (re)găsire a atractivităţii educaţiei, iar pentru profesori 
participarea la aceste proiecte aduce noi modalităţi de proiectare şi desfăşurare a activităţii didactice, 
precum şi noi modalităţi formale, nonformale şi informale de dezvoltare profesională, prin colaborarea cu 
alte cadre didactice din Europa. 

Foarte multe cadre didactice şi manageri şcolari manifestă un interes evident pentru iniţierea de astfel 
de proiecte dar entuziasmul se diminuează şi chiar dispare în multe cazuri datorită lipsei de pregătire 
managerială în general şi de pregătire în domeniul managementului de proiect în special. Pentru a demara 
un astfel de proiect este nevoie de implicarea mai multor cadre didactice, cercetarea ghidului de scriere a 
proiectelor și corelarea cu planul de dezvoltare instituțională (PDI) al unității școlare. 

Educaţia informală este considerată ca fiind o educaţie incidentală şi include totalitatea influenţelor 
neintenţionate prin care fiecare actor dobândeşte cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini din experienţele sale 
zilnice. Educaţia informală se caracterizează prin spontaneitatea contextului prin care se realizează, 
atractivitatea şi varietatea stimulilor, absenţa restricţiilor sau standardelor, diversitate şi caracterul 
dominant al valorilor promovate.  

Cele trei forme ale educaţiei contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor şi la dezvoltarea durabilă 
a societăţii prin intercondiţionare. Acumulările educaţiei formale pot contribui la dezvoltarea şi 
eficacitatea celorlalte două forme, informală şi non-formală. Între cele trei tipuri de educaţie trebuie să 
existe relaţii continue şi permanente de interdependenţă. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

DRAGOMIR ELENA 

Să nu-i educăm pe copoiii nostri 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) 

 Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare.  

 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.  

 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.  

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 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.  

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

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. 

 Copii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase și valoroase. 

 Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.    

 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 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.  

 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. 

 În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. 
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 În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu 
mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în grădiniţă 

Prof. inv. preșcolar Dragomir Maria-Catalina
Grădinița P. N. Feneș, Caras-Severin 

 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 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.   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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 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 5 octombrie, 1 Decembrie, 15 ianuarie,  24 Ianuarie, activităţi 
desfăşurate în parteneriat cu alte instituţii.  

Copii 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 

 In concluzie, consider ca trebuie sa încercam sa-i atragem pe copii sa participe la activități cu ajutorul 
tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfășura activități extracurriculare 
munca noastră devine mai ușoara si ii determina pe copii sa participe din propria inițiativa, fără sa-i 
forțăm.  

Menirea noastră este aceea de a le trezi curiozitatea, de a-i pregăti pentru viată, atât cu ajutorul 
activităților didactice pe care le desfășuram la grupă, cat si prin intermediul activităților extracurriculare. 

BIBLIOGRAFIE: 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. înv. preșc. Dragomir Valentina 
Grădinița cu P. P. și P. N. Crai Nou Ploiești 

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

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 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.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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.  

Preşcolarii 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. 

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.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. 

 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 

1274



şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 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, 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 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 preşcolară, 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. 

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea.         
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

Prof. înv. Preș. Dragut Georgiana-Larisa 
Gradinita P. P. ”Alexadnrina Simionescu Ghica”, 

Targoviste, Dambovita 

„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. 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. 

Locul si rolul activitatilor extracurriculare in eduatia copiilor 

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. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

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. 

Excursiile pe care le organizez bianual 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. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi 
au creat opere de artă scriitori şi artişti.  

Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 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. Fiind in clasa I am organizat 
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doar excursia Craiova-Bucuresti (copiii au vizitat Muzeul Aviatiei, Gradina Zoologica, s-au plimbat cu 
metroul, au vizionat un spectacol la circ;ziua s-a terminat la Mecdonalds). 

In clasele I-IV, serbarile scolare vin in ajutorul afirmarii si formarii personalitatii elevului.In timpul 
prezentarii programului artistic,elevul artist ii va avea ca spectatori pe colegii de scoala,dar si pe parinti 
carora va trebui sa le recite sau sa le cante, exprimand trairile care il coplesesc.  

Realizarea programului artistic presupune o munca de cautari si de creatie din partea invatatorului.In 
cadrul serbarii invatatorul este regizor, coregraf, posionat culegator de folclor, poet, interpret model 
pentru micii artisti.  

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

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

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. Anul scolar trecut am vizitat ”Muzeul vinului” la Dragasani, Muzeul 
Olteniei din Craiova, expozitia de flori organizata in orasul Craiova de 1 Iunie. 

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. La Teatrul 
National din Craiova am vizionat „Amintiri din copilarile”de Ion Creanga, unde peripetiile lui Nica au 
starnit  râsul in randul copiilor .Am  vizionat spectacole si la Teatrul de papusi-unele chiar in aer liber cu 
ocazia zilei de 1 Iunie 2011,precum si o serie de lectiii concert la Filarmonica Oltenia. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
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 de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor 
informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, 
cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, 
pe diferite teme) „Cel mai bun povestitor!” „Cea mai frumoasa poezie recitata!”-promovăm valori 
culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor 
suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 
lor. 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. 
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 Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  
ultimii  ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  activităţi  educative. Concursul 
de creaţie  literară  şi  plastică  urmăresc stimularea  implicării  elevilor  în   activităţile  extraşcolare, 
descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  primar  . Prin 
participarea la  astfel de   proiecte elevii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi literare ,spiritul de echipă-  
(în  realizarea  lucrărilor  colective) ,îşi vor  testa  aptitudinile,îşi vor putea pune în valoare calităţile   
artistice.  

Mentionez aici „Copiii si marea”,Inimi la unison”, „Copiii si natura”. „Vestitorii primaverii”,”Un om 
educat pentru un mediu sanatos”,”Porni Luceafarul...”,”Craciunul in lume”,”Ganduri bune din suflet de 
copil pentru Terra Mileniului III”, In lumea povestilor lui Ion Creanga”,”Bucuria invierii in ochi de 
copil”. 

 Concluzii 
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 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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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA 
,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

Prof. Drăgan Daniela 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CARANSEBEȘ 

NR...............................
ZIUA/ 
DATA 

INTER
VAL 

COORDO 
NATORI 

DENUMIREA 
ACTIVITATII 

TIPUL 
ACTIVITĂȚII 

LOC DE 
DESFĂȘURARE 

PARTENERI 
IMPLICAȚI 

MODALITĂȚI 
DE 
EVALUARE 

LUNI 
25.03.2018 

8-13 DRĂGAN 
DANIELA 

LA CINEMA-
UL DIN 
GRĂDINIȚĂ 

RECUNOAȘTE 
PERSONAJUL 

Activitate 
culturală 

Joc concurs 

Grădinița cu 
Program 
Normal Nr. 8 
Caransebeș 

Biblioteca 
Municipală 
Mihail 
Halici 

Fotografii 

Expoziție cu 
lucrări 

MARŢI 
26.03.2018 

8-13 DRĂGAN 
DANIELA 

,,ECOLOGEL” 

SĂNĂTATE 
DIN BUCATE 

Educație 
ecologică și 
protecția 
mediului 
Educație 
pentru 
sănătate 

Grădinița cu 
Program 
Normal Nr. 8 
Caransebeș 

Primăria 
Municipiu 
lui 
Caransebeș 

Fotografii 

MIERCURI 
27.06.2018 

8-13 DRĂGAN 
DANIELA 

COPIII AU 
TALENT 

ATELIERUL 
DE PICTURĂ 

Activitate 
muzicală 

Activitate 
plastică 

Grădinița cu 
Program 
Normal Nr. 8 
Caransebeș 

Casa de 
Cultură 
,,George 
Suru”din 
Caransebeș 

Fotografii 

JOI 
28.03.2018 

8-13 DRĂGAN 
DANIELA 

NU TE JUCA 
CU FOCUL 
112-POMPIERII 
PRIETENII 
COPIILOR 

Activitate 
pentru 
protecție și 
securitate 

Grădinița cu 
Program 
Normal Nr. 8 
Caransebeș 

ISU 
Caransebeş 

Fotografii 
Expoziție cu 
lucrări 

VINERI 
29.03.2018 

8-13 DRĂGAN 
DANIELA 

POVESTEA 
IEPURAŞULUI 
DE PAŞTE 
ÎNCONDEIEM 
OUĂ 

Activitate 
culturală 

Activitate 
practică 

Grădinița cu 
Program 
Normal Nr. 8 
Caransebeș 

Biserica Sf. 
Apostoli 
Petru şi 
Pavel 

Fotografii 
Expoziție cu 
lucrări 
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CONTRIBUŢIA  ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

Profesor Învăţământ Primar Drăgan Julieta 
Școala Gimnazială,,Spiru Haret” Oltenița 

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. 

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. 

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 

1280



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 destindere,de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul 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 clasă. 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. 
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Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 

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: 

* Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizareaprocesului 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 cicluluiprimar,
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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Ed.: Dima Roxana 
Drăgan Violeta 

Gradinita 211, Bucuresti 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), 
nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individul le preia zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă, în mass-media). 

 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.  

Educatia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare 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.  

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 
intelectual. 

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. 

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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.  

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.  
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Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - 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 posibilităţilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi. 

 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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Excursia- activitate extracurriculară eficientă 

Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca, Bihor 
Prof. Înv. primar Drăgan Violeta 

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a 
copilului. Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură şi 
respectul pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia memorând 
penru tot restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. 

Excursia, ca activitate extracurriculară, are multiple valenţe de informare si de educare a elevilor, 
contribuind la adâncirea şi ,, ancorarea” în realitatea mediului natural şi social explorat direct. Conţinutul 
didactic al excursiilor este mai variat şi mai laborios decât al activităţilor din clasă, având un caracter 
atractiv, şcolarii participând cu voioşie şi insufleţire la asemenea acţiuni. 

Orice copil trebuie învăţat de mic să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii 
în copntinuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. Pentru a trezi interesul copiilor pentru 
asemenea acţiuni extracurriculare, excursiile sunt popularizate prin: hărţi, ilustraţii, vederi, descrieri 
geografice, povestiri a unor eroi români cu care ne mândrim  sau a unor scriitori cunoscuţi. 

Excursia didactică are ca scop principal largirea orizontului didactic, realizând legătura intre teorie şi 
practică. Acest tip de activitate anticipează intuirea, cunoaşterea generală, usurând succesul învăţării. Este 
una dintre cele mai atractive, plăcute şi utile activităţi de recreere şi odihnă activă, facilitând contactul 
direct cu mediul. 

 Prin aceste acţiuni, copiii dobândesc informaţii, îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de 
învăţare. 

O excursie impune o mare responsabilitate pentru cel ce o organizează. El reaminteşte permanent 
regulile de circulaţie, de securitate şi de comportament ce trebuie respectate. Trebuie stabilite obiectivele 
vizate în funcţie  de curriculum, scopul excursiei, de prezentat itinerariul, data, ora de plecare şi 
echipamentul necesar. Perioada trebuie să fie corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii. Ea 
trebuie pregătită după un plan bine stabilit, care să parcurgă mai multe etape: 

Prima etapă, de importanţă majoră, reprezintă organizarea şi pregătirea teoretică, documentarea, 
studierea traseului, orientarea.  

Trebuie cunoscut mai întâi  locul, prognoza meteo pentru perioada când se va desfăşura excursia, data 
plecării şi sosirii, mijlocul de transport. Cadrul didactic se va documenta utilizând CD-uri, diverse 
prezentări ale zonei respective,oferte, hărţi, fotografii. Este foarte important să se realizeze o bună 
documentaţie bibliografică, penru că, indiferent dacă la faţa locului este ghid sau nu, învăţătorul este 
coordonatorul activităţii şi trebuie să ofere explicaţia ştiinţifică. 

Se încearcă alegerea celei mai reprezentative zone. Se specifică obiectivele principale, dar nu se 
ignoră nici un aspect care ar putea consolida cunoştinţele dobândite anterior. Se va asigura transportul, 
locul unde se va desfăşura masa, se va stabili traseul şi se va ţine o evidenţă a numărului de participanţi. 
Se stabilesc punctele de aplicaţie practică şi acţiunile specifice fiecătei opriri. După ce sunt clarificate 
datele, cadrul didactic prezintă oferta copiilor şi părinţilor. Se pot repartiza sarcini copiilor, cât şi 
părinţilor însoţitori. 

Se analizează costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu actele şi aprobările necesare. 
A doua etapă constă în desfăşurarea propriu-zisă a excursiei, culegerea datelor şi cercetarea la faţa 

locului. Excursiile pot studia: un fenomen geologic (peşteră, salină, carieră de piatră), un aspect geografic 
(lac, baraj natural, munte), elemente de etnografie (datini, obiceiuri, port), aspecte din viata culturală şi 
religioasă (o biserică, un monument), aspecte din viaţa socio-economică (o fabrică, o fermă), aspecte ale 
trecutului istoric (cetăţi, ruine) cât şi case memoriale a unor scriitori literari sau a altor personalităţi. Poţi 
vedea mai bine comportamentul liber al copiilor şi te poţi apropia de ei mai mult prin aceste excursii. 

A treia etapă este reprezentată de trierea, selecţia, prelucrarea materialului cules şi valorificarea 
rezultatelor. După sfârşitul excursiei informaţiile se păstrează, se ordonează evenimentele, se sortează 
sarcinile de lucru, se compară anumite aspecte, se conştientizează anumite trăiri ale participanţilor, se 
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emit concluzii şi se fac apreciri. Pe tot parcursul excursiei trebuie făcute popasuri de observaţie asupra 
unor anumite aspecte. 

 Experienţa dobândită se poate materializa în compuneri libere cu titlul: ,, În excursie”, descriind ce i-
a impresionat mai mult, sau prin lucrări artistico-plastice în care sunt combinate culorile, redându-se 
aspectul real al mediului observat direct. 

Rolul definitoriu al excursiei este de a le trezi elevilor interesul pentru natură şi dragostea pentru tot 
ce-i românesc, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă faţă de sine, ceea ce-i un început bun în 
educatie. 

Bibliografie: 

 Ionescu M., Radu I., ,, Didactica modernă”, ediţia a II-a, revizuită, ed. Dacia, Cluj Napoca, 2004; 
Prietenii naturii” – Enciclopedie practică a copiilor, ed. I. Creangă, Bucureşti, 1983; 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof. învăţământ primar Drăgănescu Elena Claudia 
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul  bine 
stabilit în formarea personalităţii elevilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă presupune 
implicarea activă a copilului în propria dezvoltare. 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. 

Studiile de specialitate susţin că activităţile extraşcolare îi ajută pe copii la formarea unei atitudini 
pozitive faţă de învăţare,contribuie la dezvoltarea unor abilităţi practice diversificate. 

Activităţile extraşcolare înglobează activităţile organizate de şcoală în afara mediului şcolar,având 
astfel un rol complementar celui al şcolii. Prin natura lor atractivă, activităţile extraşcolare îi determină pe 
copii sa participe cu însufleţire şi dăruire. 

Din seria activităţilor extraşcolare fac parte: taberele,excursiile,piesele de teatru,atelierele creative, 
şezătorile, vizitele la muzee sau la Grădina Zoologică, activităţi sportive sau legate de protecţia mediului. 
Participând la astfel de activităţi, elevii îşi formează o gândire critica, flexibilă, sunt toleranţi faţă de ideile 
noi, găsesc noi moduri de rezolvare a problemelor. 

Este foarte important ca educatorul însuşi să fie creativ, pentru că numai asa poate să-şi implice activ 
elevii, să le stârnească interesul,curiozitatea,imaginaţia şi dorinţa de a participa la aceste activităţi. 

O altă particularitate a activităţilor extraşcolare o constituie caracterul lor practic. Având astfel 
posibilitatea să puna în practică multe din cunoştinţele dobândite, elevii isi dezvoltă şi o serie de 
aptitudini. 

Totodată, activităţile extraşcolare formează competenţe, contribuie la educarea morală, estetică a 
copiilor, disciplinându-le acţiunile şi extinzându-le orizontul cultural-artistic.Acest tip de activităţi îi 
învaţă pe elevi să-şi folosească eficient timpul liber, le oferă posibilitatea să-şi manifeste spiritul de 
independenţă şi iniţiativă. 

Modelarea, formarea şi educarea fiinţei umane cer timp şi dăruire, măiestrie didactică. 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare. 

Scopul activităţilor extraşcolare vizează dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
acţiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, descoperirea si valorificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

  Îmbinând armonios activităţile şcolare cu cele extraşcolare, dascălul îl ajută pe elev să se pregătească 
pentru viaţă, să devină un adult inteligent intelectual, dar mai ales emoţional, realizându-se astfel o 
simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală:  

,,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 vremea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze” (Maria 
Montessori). 

Bibliografie: 

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

autoinstruire”,Ed. Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001 
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Importanța activităților extrașcolare 
în învățământul preuniversitar 

Prof. Drăghici Marian      
Școala Gimnazială Grebănu 

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. 

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 
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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) 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de instruireşiautoinstruire, 
Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Prof. Drăghici Mihaela-Oana 
 Școala Gimnzială Plevna 

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”. 

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.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. 

 Preşcolarii 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. 

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. 

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. 

 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. 

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 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 

1290



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.  

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  

*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
   ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI   

ȘI ÎN DEZVOLATREA INSTITUȚIONALĂ 

PROF. INV. PRIMAR: Drăgoi  Daniela 

 Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

 Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

 Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case 
memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele 
de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării 
reprezentărilor despre acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

 Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

 Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

 Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

 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, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă 
şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le iei la momentul potrivit 

 În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

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  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Drânda Daniela 
Școala Gimnazială Armeniș 

Școala contemporană, centrată pe elev, are rolul de a dezvolta potențialul intelectual al acestora. 
Punând în valoare  inteligența și creativitatea lor, putem asigura progresul socio-uman. Demersurile 
educaționale vizează dezvoltarea personalității elevilor, impunând participarea activă, conștientă și 
responsabilă în propria formare. 

 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”. 

 În fiecare școală se urmează un curriculum unitar ce are ca finalitate o examinare precum evaluările 
naționale, bacalaureatul. Prin urmare, elevii depun efort pentru a avea rezultate cât mai bune și de a le 
promova. Totuși, complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu 
cele extrașcolare pentru a forma o personalitate integrabilă în societatea noastră competitivă, astfel încât 
parteneriatul educațional devine o necesitate.  

 Componentă importantă a educației nonformale, activitățile extrașcolare oferă metode eficiente de 
formare a caracterului elevilor, facilitând integrarea lor rapidă și eficientă în colectivitate, dar și procesul 
de autocunoaștere. Implicându-se în acest tip de activități devin capabili să-și orienteze curiozitatea atât 
asupra lumii exterioare, cât și asupra propriei persoane, formându-se astfel „imaginea de sine”, esențială 
în succesul școlar.  Totodată, se oferă fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele 
școlare, respectându-se în acest fel principiul egalității de șanse ce contribuie la dezvoltatea sentimentului 
de încredere în sine, în propriile forțe, în propria valoare.  

 În lucrarea sa, „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 ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” Activitățile extrașcolare vin 
în sprijinul acestui demers deoarece unul dintre scopurile principale ale acesteia îl reprezintă creșterea 
gradului de adaptabilitate la viața socială, dezvoltatea autonomiei personale și sociale. 

 Aceste activități sunt foarte utile și pentru elevii care nu au cea mai bună viață de familie. Implicarea 
în desfășurarea lor este binevenită deoarece le poate schimba optica asupra vieții, îi poate orienta spre un 
drum mai bun în viață.  

Elevul își va găsi un „mentor”, un adult responsabil care să-l îndrume în persoana cadrului didactic, 
care îl va pregăti pentru viitor. Fiind o ofertă variată, tinerii pot fi implicați, în funcție de interesele 
fiecăruia, iar la sfârșit vor fi asimilate experiențe noi care îi vor ghida mai departe. Într-o lume dominată 
de televiziune, rețele sociale, internet, ce limitează interacțiunea directă, activitățile extrașcolare îi ajută să 
își facă prieteni, să socializeze, să se implice în luarea unor decizii și de a-și asuma responsabilități.  

Locul desfășurării contribuie la reducerea anxietății, a reticenței, a timidității, favorizând, prin  
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, dezvoltarea interesului pentru 
activități socio-culturale, fructificarea talentelor personale. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente, locuri istorice și case memoriale constituie un mijloc de a 
promova valorile culturale, folclorice și istorice  ale poporului român. Spectacolele oferă posibilitatea de 
a face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Activitățile organizate în mijlocul naturii, în aer liber, precum excursiile, plimbările, taberele, 
formează respectul și dragostea elevilor față de frumosul din natură, față de mediul înconjurător, dar și 
dorința de a contribui la protejarea bogăției oferite de către planeta noastră.  
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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”.  

Educația non-formală contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a personalități elevilor din punct 
de vedere intelectual, moral, estetic, civic și fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educației al cărei 
scop major este pregătirea lor pentru viață. 

BIBLIOGRAFIE: 

*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
* Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ,

în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
*Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2002
* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
*Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1987 
*Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001
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MODALITĂŢI DE STIMULARE   
A INTERESULUI ŞCOLARULUI MIC PENTRU LECTURĂ 

Prof. înv. primar, DREGHICI MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „MIHAI  EMINESCU” ARAD 

MOTTO: 

“Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult! Cartea ne este prieten credincios şi de nădejde!”     
Morozov G. F – “Cărţi prietene” 

 Gustul pentru lectură se formează încă de la vârste fragede, în familie. Să nu uităm, că scopul 
lecturii,  este acela de a forma progresiv un tânãr cu o culturã comunicaţionalã şi literarã de bazã, capabil 
sã înţeleagã lumea din jurul sãu, sã comunice şi sã interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, 
stãri, sentimente, opinii, sã fie sensibil la frumosul din naturã şi la cel creat de om. La vârsta şcolară mică 
se pun bazele formării personalităţii copilului: valorificarea capacităţilor intelectuale prin formarea unei 
motivaţii intrinseci pozitive, dezvoltarea intereselor, asigurarea echilibrului emoţional, formarea unei 
imagini despre sine şi despre alţii, capacitatea de a opera cu criterii morale şi de adaptare normativă. Fără 
a minimaliza importanţa celorlalte mijloace moderne de informare şi culturalizare, trebuie spus că nimic 
nu poate înlocui cartea. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură sistematică a individului şi a 
societăţii. 

 Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească cartea, să le 
satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, copiii află multe lucruri despre 
anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, despre evenimente şi 
personalităţi literare, artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. Cărţile le vorbesc şi despre 
sentimentele omeneşti, despre prietenie, cinste,omenie. Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la dezvoltarea exprimării. Eroii cărţilor devin 
modele pentru elevi. Copiii au impresia că participă direct la fapte şi evenimente din cuprinsul cărţii. Pe 
unii eroi îi iubesc, pe alţii îi urăsc. Ceea ce citesc în copilărie se întipăreşte în amintirea lor pentru toată 
viaţa şi influenţează dezvoltarea personalităţii. Lectura oferă copilului posibilitatea de a-şi completa 
singur cunoştinţele, de a le îmbogăţi.            

 Gustul pentru citit se formează  printr-o muncă perseverentă a factorilor educaţionali (familia şi 
şcoala). Pentru a fi eficientă, lectura necesită nu numai îndrumare ci şi control.   Forma de îndrumare a 
lecturii folosită cel mai des este povestirea. Elevii citesc povestirea, apoi o povestesc. Conţinutul 
povestirii este redat de mai mulţi elevi, ceea ce duce la activizarea şi antrenarea lor în activitate. Elevii se 
întrec în a povesti cât mai mult şi mai frumos, antrenând astfel şi pe cei mai puţin dornici de lectură.  

Deoarece şi familia are un rol important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, am 
încercat să implic şi părinţii elevilor în anumite acţiuni. Au fost invitaţi să participe la concursurile, 
şezătorile organizate. Fiind prezenţi au avut ocazia de a observa  cum se prezintă fiecare copil. Au fost 
îndrumaţi cum să acţioneze, pentru a-i obişnui pe copii să lectureze. Am recomandat părinţilor, să 
povestească copilului, în fiecare zi câte o poveste, ţinând cont şi de dorinţa lui de a reasculta o poveste 
foarte îndrăgită. Să roage copilul să povestească pentru a-i îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi de 
redare a informaţiilor. Am amintit faptul că, stând un număr mare de ore în faţa calculatorului, copilul 
întâmpină numeroase probleme în redarea unei întâmplări reale sau din lecturile sale.            

 Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectură, dar un alt fel de lectură - cea a semnelor de 
circulaţie, a comportamentului, a culorilor, a reacţiilor celorlalţi. Orice călătorie prin şi în afara localităţii, 
este, de asemenea, un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru amintiri şi impresii. Am sugerat 
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părinţilor, ca în momentele lecturii, copilul să fie încurajat să redea prin desen ceea ce a înţeles, sau să 
asculte muzică potrivită textului audiat. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea cognitivă şi emoţională a 
copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la dezvoltarea armonioasă, evitând comparaţiile cu alţii 
copii şi observaţiile care îi pot inhiba. Acţiunile intreprinse cu biblioteca scolii, au dat roade. Încă din 
clasa I, când am vizitat întreaga şcoală, am intrat şi la bibliotecă. Au avut posibilitatea de a vedea rafturile 
cu cărţi, fişele cu evidenţa cititorilor, registrul în care sunt trecute cărţile existente în bibliotecă. Deşi au 
putut citi numai la sfarşitul clasei I, elevii au împrumutat diferite reviste sau albume cu imagini, pe care 
le-au „citit”.            

 “Minibiblioteca clasei” – fiecare elev a adus câte o carte şi am realizat o mică bibliotecă. Am notat 
toate cărţile într-un „registru”. S-a făcut un instructaj, despre rolul bibliotecii din clasă, despre cum 
trebuie să se păstreze aceste cărţi, despre modul cum trebuie să fie citite, fără a fi rupte, pătate sau 
pierdute. Elevii au posibilitatea să împrumute cărţi, dar trebuie să noteze titlul cărţii luate în „registrul” de 
evidenţă, data când a luat-o şi când a adus-o. Realizarea unui catalog al cărţilor din biblioteca personală şi 
selectarea acestora după conţinut. Dacă la început, unii au notat un număr mic de cărţi, la anumite 
intervale de timp, au mai apărut şi altele.       

 Acţiunile prezentate au contribuit atât la formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură,   îmbogăţirea 
şi activizarea vocabularului precum şi la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă, a elevilor. 
Îndrumarea lecturii se face şi prin formarea bibliotecii în clasă, precum şi prin indicaţii în formarea 
bibliotecii personale de acasă. Pentru realizarea unei biblioteci în clasă elevii şi învăţătorul aduc cărţi, se 
fixează un bibliotecar elev şi apoi se procedează la împrumutarea cărţilor. Pentru a fi implicaţi activ în 
căutarea şi citirea cărţilor, elevii sunt solicitaţi să realizeze fişe de autor pentru fiecare din scriitorii pe 
care îi citesc. Aceste fişe cuprind date biografice, titluri de cărţi din opera acestora. În acest fel vor fi 
stimulaţi să caute şi alte cărţi ale autorului respectiv, pe lângă cele deja cunoscute.  

  Jocurile literare sunt mijloace pasionante care-i invită pe copii la lectură.  

 “Povestirea în lanţ” este un joc prin care conţinutul poveştilor citite este redat de cât mai mulţi 
elevi.  Povestea este cunoscută de toţii elevii. Elevii sunt aşezaţi în cerc formând un “lanţ”. Este numit 
primul elev să povestească. Acesta povesteşte un fragment, altul continuă povestirea de acolo de unde s-a 
oprit primul şi tot aşa până la sfârşitul acesteia. Copilul care nu poate continua povestirea “rupe lanţul” şi 
drept pedeapsă trebuie să citească cu o lectură mai mult.   

  “Recunoaşteţi povestirea” place mult elevilor şi îi determină să citească povestirea pentru a putea 
câştiga jocul. Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru. Se prezintă câte un fragment dintr-o povestire şi 
li se cere să recunoască titlul şi autorul. Câştigă cei care au recunoscut toate povestirile.  

  “Recunoaşteţi personajul” – joc asemănător cu cel prezentat anterior, cu deosebirea că din 
fragmentele prezentate trebuie să recunoască numele personajului şi titlul povestirii.           

 În afară de citirea independentă am folosit şi citirea în colectiv. Această citire se realizează de către 
învăţător sau câţiva copii care citesc mai bine şi are rolul de a aprofunda şi a purta discuţii pe marginea 
lecturii citite. Citirea lecturii cu voce tare îi determină şi pe alţii care citesc mai dificil sau într-un ritm mai 
lent să asculte cu plăcere, putând astfel să participe la discuţiile despre conţinutul povestirii citite, să 
evidenţieze trăsăturile personajelor, să explice cuvinte sau expresii mai puţin cunoscute.             

 Pentru a stimula interesul şi curiozitatea elevilor pentru lecturile pe care le au de citit, acestea pot fi 
citite parţial în clasă, continuarea lecturii  urmând să o citească fiecare acasă pentru a observa ce s-a 
întâmplat mai departe în povestire.             

 Dramatizările după diferite lecturi “Doi prieteni”, “Bunicul”, “Puişorii” i-au determinat pe copii să 
participe cu mult entuziasm la citirea şi redarea conţinutului acestora. Foarte îndrăgite de copii sunt 
discurile sau CD-urile cu poveşti - îi atrag în mod deosebit.             
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 Lecturile citite sunt notate pe caiet sub formă de scheme. Aceasta permite realizarea  unei clasificări a 
elevilor. Cei care citesc mai mult se situează pe primele locuri iar la sfârşitul anului şcolar vor primi o 
diplomă. Astfel creşte interesul celor care citesc mai puţin sau uită să citească. Rezultatul acumulărilor pe 
parcursul orelor de opţional se poate concretiza în compunerea de poezii sau scurte povestiri care sunt 
adunate la sfârşitul anului şcolar în revista clasei.   

 Micii cititori trebuie iniţiaţi şi obişnuiţi cât mai de timpuriu cu folosirea concomitentă a cărţilor şi a 
mijloacelor audiovizuale moderne ca şi condiţie esenţială a învăţării eficiente. Toţi cei implicaţi în 
procesul educativ au nevoie de răbdare, perseverenţă, voinţă pentru a duce la bun sfârşit acest lucru şi, 
mai ales, de modelul propriu. 

 Ca şi cadre didactice, în recomandarea lecturii este necesar să ţinem seama de cerinţele programei, de 
preferinţele elevilor sau  posibilitatea lor de procurare a cărţilor. 

 Când gustul pentru lectură se formează din primii ani de şcoală, acesta rămâne pentru toată viaţa o 
obişnuinţă. Există câteva mijloace prin care se poate urmări dezvoltarea vocabularului elevilor şi a 
exprimării. Este necesară utilizarea de diverse strategii ale muncii cu cartea care să îi facă pe elevi să 
îndrăgească eroii din poveşti şi basme, dar în acelaşi timp să-şi dezvolte şi gustul pentru 
lectură.

 Un rol extrem de important în îndrumarea lecturii elevilor îl are şi mediul familial. Ţinând cont de 
faptul că dezvoltarea cognitivă şi emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la 
dezvoltarea armonioasă evitând comparaţiile cu alţi copii şi observaţiile care îi pot inhiba. 

 Controlul lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învăţătorului cu scopul de a preveni 
comoditatea, efectuarea de lecturi facile, superficialitatea, neglijarea cărţilor. În recomandarea textelor 
pentru lectură trebuie ţinut cont de sprijinul acestora pentru realizarea obiectivelor şcolare, posibilitatea 
copiilor de a corela, de a achiziţiona informaţii prin efort propriu, de a dobândi autonomie intelectuală. 

 BIBLIOGRAFIE: 

1. ***  (2006), Învăţământul primar, Nr.4, Ed. Miniped, Bucureşti.

2. Nuţă, Silvia, (2000), Metodica predării limbii române în clasele primare, vol. I şi II, Ed. Aramis,
Bucureşti. 

3. I. Şerdean, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, E.D.P Bucuresti, 1988.
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

Școala Gimnazială Nr. 1 Abram 
Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Dijir 

Prof. înv. preș. Drinc Ana 

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 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.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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.  

Preşcolarii 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. 

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. 

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. 

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 
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şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.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 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 
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 
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 preşcolară, 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. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului înconjurător: curăţarea.         

BIBLIOGRAFIE: 

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

2. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 Allport,W, 
Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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PROGRAMUL ACTIVITĂTILOR EDUCATIVE EXTRASCOLARE SI 
EXTRACURRICULARE 

„SĂ STII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

EDUCATOARE CRETU MARIA 
GRADINITA ,,PRICHINDEL” FERESTI,JUD.VASLUI 

Ziua şi 
data 

Activitat
ea 

Durata 
şi 
interval
ul orar 

Modalitatea de 
organizare şi 
locaţia 

Obiectivul Responsabili Participanţi 

Luni ,,Toti 
suntem 
copii!” 

8-14 Activitate in 
comun cu 
Gr.nr.5,Vaslui 
Vizionare teatru 
de papusi 

Educarea 
abilitatii de a 
intra in 
relatie cu 
copii de la o 
alta gradinita 
si de a 
desfasura 
activitati 
comune 

Educatoarele, 
Prof.inv.presc 

Prescolari de 
la cele doua 
gradinite 

Marți  ,,Sanatate 
de la 
plante!” 

8-13 Plimbare in 
imprejurimile 
satului pentru a 
aduna plante 
medicinale 

Cunoasterea 
de catre copii 
a importantei 
plantelor 
medicinale 
in 
mentinerea 
sanatatii 
noastre.  

Educatoarele prescolarii 

Miercu
ri 

,,Mergem 
in 
excursie! 

8-18 Vizitarea unor 
obiective turistice 
din municipiul 
Iasi 

Imbogatirea 
cunostintelor 
copiilor 
referitoare la 
frumusetile 
tarii 

Educatoare,asisten
t medical 

Prescolari,el
evi 

Joi ,,La 
biblioteca
!- 
povestile 
lui 
I.Creanga
” 

8-13 Vizita la 
biblioteca , 
dramatizari,pove
stiri ale copiilor si 
vizionarea unor 
povesti Ion 
Creanga 

Dezvoltarea 
creativitatii 
si 
expresivitatii 
limbajului 
oral 

Educatoare,bibliot
ecar 

prescolarii 

Vineri Sport si 
sanatate! 

8-13 Jocuri si 
concursuri 
sportive in curtea 
scolii 

Formarea 
unor 
atitudini de 
cooperare 
spirit de 
echipa, de 
competitie,fa
ir-play. 

Educatoarele prescolarii 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV- EDUCATIV 

EDUCATOARE: DROZD NĂSTACA 
LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA 

GRĂDINIȚA CU PN RUSCOVA, MARAMUREȘ 

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 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.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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. 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. 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.Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Activităţile de acest gen au o deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 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, 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 
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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 preşcolară, 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.  

BIBLIOGRAFIE 
1. Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
2. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

1302



ROLUL ACTIVITATILOR EXRASCOLARE IN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

DUMBRAVA CELINA 

I.Nicola considera ca “Acivitatea extrascolara ofera independenta mai mare elevilor si asigura o 
posibilitate de varietati pentru manifestarile disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de 
norme disciplinare.” 

Educatia extrascolara are un rol important in formarea personalitatii copiilor. Activitatile extrascolare 
consituie modalitatea neinstitutionalizata de realizare a educatiei.Ele se deosebesc de celelalte activitati 
prin continut, durata,metode folosite,forme de organizare . Nu au un continut stabilit prin curriculum 
obligatoriu, continuturile sunt alese de elevi –parinti- cadru didactic in concordanta cu interesele, dorintele, 
varsta copiilor. Aceste activitati stimuleaza valori, aptitudini,dezvolta vocatia, talentul, asuma 
responsabilitati, incurajeaza competitia, dezvolta comunicarea,munca in echipa,imaginatia, cultiva un stil 
de viata civilizat. Un punct important al acestor activitati este ca antreneaza copiii in activitati cat mai 
variate diferite de metodele clasice de predare-invatare folosite in procesul instructiv-educativ 

Activitatea extrascolara ajuta copiii la formarea unei atitudini pozitive fata de invatare, li se formeaza 
abilitati practice diversificate si strategii adecvate de rezolvare . Aceste activitati actioneaza si asupra stimei 
de sine. 

Activitatile scolare sunt mult indragite de elevi deoarece ele au locul in afara orelor de curs, clasice,si 
pot fi: excursii- in diferite colturi ale tarii si au rol in descoperirea frumusetilor tarii, a naturii; vizitele la 
muzee,expozitii,monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui si pretui 
valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru; spectacolele constituie o alta forma de activitate 
extrascolara prin care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei; activitatile sportive dezvolta 
armonios copilul, li se dezvolta sentimentul de respect, competitie, munca in echipa; concursurile sunt 
forme competitionale de activitate extrascolara, organizate pe diferite teme , la nivel de scoala sau 
regiune/judet , la romana, matematica, creatii artistice plastice. 

Toate activitatile extrascolare cultiva interesul pentru diferite ramuri ale stiintei, atrag copiii la 
folosirea timpului liber intr-un mod cat mai placut si util.Au un caracter interdisciplinar, ofera cele mai 
eficiente metode de formare a caracterului copiilorsi sunt factorii educativi cei mai accesibili sufletelor 
acestora. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE- ÎNTRE A FI ȘI A NU FI 

DUMEA ANTONELA 
COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI” ROMAN 

În ce măsură activitățile extracurriculare influențează rezultatele la examene? 
In ultimii ani s-a observat că performanțele elevilor sunt tot mai scăzute: mulți nu mai citesc cărți, nu 

mai percep necesitatea de a face temele pentru acasă, învață doar lecțiile de la anumite materii și chiar și pe 
acelea selectiv… Și atunci apare întrebarea cu privire la oportunitatea acestor activități. Oare ajută sau mai 
mult înrăutățesc performanțele elevilor?  

Activitățile extracurriculare sunt un concept auto-explicativ, activități la care elevii aleg să participe 
în funcție de abilitățile sau interesele pe care le au și pe care vor să le dezvolte. 

In primul rând, activitățile extracurriculare influențează performanța școlară. Participarea la aceste 
activități dezvoltă motivația pentu studiu, și stimulează activitatea creierului prin obiectivele propuse și prin 
perioada de desfășurare mai mică decât a unei activități școlare obișnuite care se desfășoară pe durata unui 
an școlar. Perioada mai scurtă a proiectului îi ajută pe elevi să se concentreze mai bine, ceea ce util când 
apar situații ce necesită reacție imediată în fața unor dificultăți sau situații neobișnuite, la examene sau 
pentru studiu. Interesul este firesc și datorită notelor mai mari și obținute mai ușor.  

Am menționat deja faptul că activitățile extracurriculare dezvoltă interesele elevilor și crează 
perspective mai clare. Particparea la multiple activități oferă posibilitatea de a explora interese și pasiuni 
pe care nu știau că le posedă. Simpla participare la un proiect de schimb de emailuri cu prieteni prin 
corespondență îi ajută să înțeleagă pentru ce sunt emailurile, să realizeze că nu sunt o rețea de socializare 
de tipul Facebook, să insereze fotografii personalizate în mesaj și să le trimită. Sunt activități simple pe care 
nu le fac în cadrul orelor de TIC. Activitățile din acest proiect le permit să întâlnească elevi de vârsta lor, 
cu interese asemănătoare. Această oportunitate de a lega prietenii oferă și șansa de a dezvolta abilități 
sociale. Ei colaborează cu elevi din altă țară pentru a realiza obiective comune. Cu alte cuvinte, activitățile 
extracurriculare presupun dezvoltarea abilității de a fixa propriul obiectiv, de a lucra în echipă, de a 
manageria timpul, de a vorbi în public, de a îmbunătăți gândirea critică, de rezolvare a problemelor, de 
prioritizare. Aceste abilități sunt apreciate la angajare iar participarea la activități extracurriculare este 
necesară celor care vor să urmeze o facultate în spațiul Uniunii Europene.  

Alt beneficiu datorat activităților extracurriculare este șansa de a întâlni alți elevi și de a discuta pe 
teme care nu sunt obiectivul lecțiilor. Ei pot urmări filme, pregăti și mânca prăjituri specifice țării de origine 
a unuia dintre elevi. Aceste activități sunt experiențe culturale plăcute, și ajută la învățarea unei limbi străine 
într-un mod inedit. Activitățile extracurriculare sunt și concursurile și olimpiadele. Concursurile pot fi axate 
pe o singură materie sau de cultură generală. Pot fi la nivelul unității școlare sau la nivel de județ sau 
național. Aceste concusuri presupun o pregătire prealabilă conștiincioasă care se desfașoară cu un singur 
elev sau cu o echipă.  

Dezbaterile sunt tot o formă de activitate extracurriculară. Acestea necesită o gamă largă de abilități 
deoarece participanții trebuie să prezinte argumente în favoarea sau împotriva unui enunț, pe baza unor 
reguli. De aceea, ei trebuie să facă o cercetare amănunțită, să gândească rapid, și să comunice bine. Aceste 
dezbateri se susțin în fața unei audiențe ceea ce presupune abilitatea de a organiza o prezentare și de o 
susține în fața unui public. Există multe alte activități cum ar fi caritabile, sportive, muzicale, etc.  

Însă întrebarea privind utilitatea lor persistă deoarece unii elevi spun că nu au avut timp să învețe la 
chimie sau la matematică deoarece sâmbătă au fost la un concurs iar duminică au participat la o activitate 
caritabilă. Activitățile extracurriculare se desfășoară și în timpul săptămânii când elevii ar trebui să fie la 
clasă dar, de exemplu, participă la o mobilitate de o săptămână într-un proiect Erasmus sau la o activitate 
în cadrul unei campanii antibullying. Cei care lipsesc de la ore, de cele mai multe ori, nu recuperează 
materia predată la chimie sau matematică ceea ce duce la o situatie de stres, jenantă, la conflicte cu ceilalți 
elevi din clasă, la rezultate scăzute la anumite materii. Închei menționând că aceste activități sunt necesare 
dar ar trebui să existe un grafic clar, și fiecare elev să aibă voie să participe doar la un număr limitat de 
activități în timpul programului școlar. Elevii nu ar trebui să participe la activități extracurriculare doar 
pentru a lipsi de la materii care nu le plac iar participanții ar trebui selectați în urma unei probe de testare a 
abilităților conforme cu activitatea propusă.  
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Aspectul cel mai important al acestor activități, pe care elevii ar trebui să îl ia în considerare, este că 
aceste activități încearcă să îmbunătățească abilitățile pe care deja le au, să le ofere perspective de viitor, și 
mai ales să le facă plăcere și să le fie utile.  

BIBLIOGRAFIE 
Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR DUMITRAŞCU ROXANA GIANINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI 

/ STRUCTURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTARU 
LOC. TĂTARU,COM DUDEŞTI, JUD. BRĂILA 

“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”  

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.  

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 

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 
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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 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, 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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ÎMPREUNĂ REUŞIM: ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

PROF.ÎNV.PRIMAR DUMITRESCU CARLA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEASC 

În vederea creării condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este necesar ca 
şcoala , familia şi comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de 
dezvoltare a copiilor.O cooperare bazată pe încredere asigură integrarea lor socială. Rolul părinţilor ca 
experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate reprezenta o legătură foarte importantă în 
acordarea sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult mai eficient în cadrul unei 
cooperări bazate pe încredere. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 
nevoi speciale sunt: 

• Informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar
şi pentru copiii ce au abandonat şcoala; 

• Sporirea conştientizării din partea comunităţii scolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii
într-o şcoală integrativă, 

• Schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;
•Dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare(ex:

poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.) 
• Implicarea părinţiilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea

sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 
• Implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;
•Elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia

incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indifferent de 
problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor 
metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare. 

Potrivit Convenţiei Naţiunilor Unite la Drepturile Copilului, nondiscriminarea pe criteriul 
incapacităţii alături de alte criterii (social, politic, etnic, etc) este fundamentală pentru respectarea integrală 
şi reală a drepturilor copilului.Copiii cu nevoi speciale beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi copii 
din România, în plus ei dispun şi de alte câteva drepturi care să-I ajute să aibă o viaţă cât mai împlinită şi 
decentă. 

Educaţia trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu nevoi speciale, atât în 
familie cât şi în grădiniţă,în şcoală, în grupurile sociale , în comunitatea locală. 

 Din punct de vedere al integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale trebuie avute în vedere câteva 
aspecte importante: 

• Interesul superior al copilului şi dreptul la viaţă şi dezvoltare în familie şi comunitate primează şi
pentru copiii cu nevoi speciale; 

• Acordarea de şanse egale presupune ca intervenţia şi suportul educativ să fie acordate
corespunzător nevoilor copiilor; 

• Depistarea precooce şi intervenţia timpurie este un obiectiv prioritar de acţiune pentru egalizarea
şanselor; 

• Parteneriatul, cooperarea între specialişti, autorităţi, O.N.G.-uri,familie , alţi factori din comunitate
sunt esenţiale pentru integrarea şcolară. 

 În Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, 
ţara noastră îşi asuma garantarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor, aşa cum sunt ele definite în 
Convenţie şi în conformitate cu principiile şi normele enunţate de aceasta, inclusive în privinţa copiilor cu 
nevoi speciale. În strânsă legătură cu expresia “copii cu nevoi speciale” se află principiul egalizării şanselor 
care se referă la procesul prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului, ca, de pildă, serviciile, 
activităţile, informaţiile, documentarea sunt puse la dispoziţia tuturor şi, în particular, a persoanelor cu 
nevoi speciale. Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor şi copiilor cu nevoi speciale de 
a rămâne în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie ,sănatate, 
a serviciilor sociale şi de încadrare în muncă. 
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Convenţia include un articol specific asupra drepturilor copiilor cu nevoi speciale (art.23), în care 
accentul este pus pe participarea activă la comunitate, precum şi pe cea mai deplin posibilă integrare socială 
ceea ce implică, evident, necesitatea evitării şi a reducerii instituţionalizării copiilor cu nevoi speciale. Se 
realizează astfel valorizarea socială a copilului cu nevoi specială,ca fiinţă umană cu drepturi egale, prin 
integrare şcolară ca forma efectivă de integrare socială. Reuşita integrării şcolare este fundamentală pentru 
inserţia socială. 

Performanţele intelectuale realizate de copiii instruiţi în şcoli speciale sunt aproximativ aceleaşi atinse 
de copii cu nevoi speciale care frecventează şcolile obişnuite în schimb, sub aspectul învăţării sociale, 
achiziţiile copiilor care învaţă în şcolile obişnuite sunt superioare. 

Procesul de colaborare dintre şcoală şi famile asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite 
aspecte .Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă,părinţii pot 
completa,sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie-colaborarea cu şcoala. 

În cadrul judeţului sau al comunităţii decid diferite instituţii în legătură cu identificarea, sprijinul şi 
plasamentul unui copil, supraveghează şi administreazăcazul respectiv. Este important ca acestea să aibă 
un plan care să le solicite cooperarea între ele , contribuind astfel la economisirea timpului, la un grad înalt 
de eficienţă şi transparenţă prin organizarea parteneriatelor cu instituţiile guvernamentale sau 
neguvernamentale şi încheierea convenţiilor de cooperare cu şcolile din oraş. 

Bibliografie: 
1.Agabrian Mircea, „Parteneriate familie – şcoală - comunitate”, Editura Institutul European, Iaşi,

2005; 
2.Baran Pescaru Adina, „Parteneriat în educaţie: şcoală - familie - comunitate ”, Editura Aramis,

Bucureşti, 2004; 
3.Chiru Mihaela, „Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori”, Editura Humanitas Educaţional,

Bucureşti, 2003. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

PROF.ÎNV. PRIMAR .DUMITRESCU MANUELA 
ȘCOALAGIMNAZIALĂ, NR.2 TITU-TÂRG/DÂMBOVIȚA 

În societatea contemporană, tehnologia modernă fascinează copii și tinerii, îndepărtându-i tot mai 
mult de cuvântul scris, de jocurile copilăriei, de minunata lume a cărților. 

 Astăzi, este de datoria părinților și a școlii să deschidă ușa fermecată a lumii cărților, și unde altfel, 
decât la Biblioteca Orășenească Titu. 

 Astfel, am pornit într-o călătorie fascinantă de cunoaștere și învățare prin metode noi de educație 
nonformală, unde în parteneriat cu Biblioteca Orășenească Titu – punct de informare europeană, am 
desfășurat diverse proiecte socio – culturale și educaționale . 

 Printre acestea se numără: „Ora de lectură”, unde alături de copii am citit și am participat afectiv la 
peripețiile eroilor din cărți asigurând o legătură între cele citite și viață, reușind să dezvoltăm pasiunea 
pentru citit și orientarea acestora către literatură. 

 În cadrul „Orei de lectură”, am realizat activități precum: Ziua Internațională a Cărții pentru copii, 
Ziua Internațională a Cititului cu voce tare, Expoziții de carte pentru copii și tineret, Întâlniri cu scriitori 
locali și nu numai, Aniversarea personalităților culturale românești, etc. 

 Un alt proiect derulat în parteneriat cu Biblioteca Orășenească Titu- punct de informare europeană 
la nivel județean, a fost „Rețea de centre de educație nonformală pentru viață în mediul rural din 
Dâmbovița”sub îndrumarea și coordonarea domnului Vlăduț Andreescu – manager Europe Direct 
Târgoviște,Președinte al Asociației Tineri pentru Europa de mâine și metodist Biblioteca Județeană Ion 
Heliade Rădulescu, unde prin diverse activități nonformale am reușit să prevenim și să stabilizăm 
abandonul școlar, iar copii vizați în cadrul acestui proiect, au reușit să-și îmbunătățească situația școlară. 

 De asemenea un alt proiect „Caravana – Drepturile Copilului”, unde împreună am învățat despre 
drepturile și obligațiile copilului.https://www.youtube.com/watch?v=bFOIQreiaHQ 

Călătoria noastră nu s-a oprit, a continuat prin Europa unde prin materialele puse la dispoziție de 
Biblioteca Orășenească Titu prin punctul său de informare europeană am reuși să facem un tur al Europei, 
unde am învățat despre cultura și spiritualitatea europeană, despre drepturile și obligațiile cetățenilor 
europeni. 

 Mai nou, am pornit la drum alături de Biblioteca Orășenească Titu – punct de informare europeană, 
în cadrul unui nou proiect național „Ora să ȘTIM”, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, unde 
săptămânal participăm la sesiuni de citire despre fenomene tehnice și științifice, care pot fi explicate sau 
descrise prin povești incitante și distractive atât pentru copii, cât și pentru adulți. 

 Colaborarea Școală – Bibliotecă reprezintă un obiectiv important deoarece prin acest parteneriat 
reușim să cultivăm sentimentul de prețuire și dragoste pentru carte, lectură cât și pentru frumusețea și 
armonia limbii române, pentru corelarea informațiilor citite cu cele din viața zilnică și cu realitățile 
contemporane. 

 Programul Școala Altfel, desfășurat sub genericul,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” a fost și pentru 
,Școala Gimnazială nr. 2 Titu-Târg, un prilej de recreere prin intermediul unor activități educative deosebit 
de atractive și de interesante. 

 Activitățile propuse au răspuns, în primul rând, intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, 
punându-le în valoare talentul, îndemânarea, creativitatea, spiritul civic şi de echipă, abilităţile de viaţă în 
domenii de interes cât mai variate: cultură, educaţie pentru mediu, sănătate, educaţie morală, rutieră, civică, 
vizite, excursii tematice şi de documentare, concursuri, workshopuri, acţiuni de voluntariat. 

 În cadrul acestei săptămâni, elevii școlii au fost stimulați de cadrele didactice să participe la acțiuni 
cât mai diverse, majoritatea desfășurate în parteneriat cu alteinstituții locale. 

 Tot în cadrul acestei săptămâni, elevii școlii au participat la acțiuni de ecologizare, fiind 
responsabilizați în ceeace privește protejarea mediului înconjurător. Astfel, elevii au confecționat căsuțe 
pentru păsări, copaci pentru adăpost, au amenajat spațiul verde din curtea școlii și au creat ținute 
vestimentare din materiale reciclabile (Ziua Păsărilor, Prietenii naturii, Eco e cool, Să protejăm natura, 
Parada Eco). 

 Proiectul „Învățăm Altfel: de la colegi, părinți și specialiști” i-a antrenat pe școlarii claselor 
pregătitoare și a IV-a în acțiuni ecologice, culturale, de voluntariat, sportive sau de cunoaștere a mediului 
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înconjurător. Elevii claselor I-IV au avut ocazia să redescopere bucuria de a dărui copiilor defavorizați 
haine, dulciuri și jucării. 

 Elevii din clasele V-VIII, au participat la proiectul Eco Junior- inițiat de Asociația Drumeții Montane 
pe teme de educație ecologică. 

 -Afișul meu ecologic- a fost o activitate unde elevii au fost împărțiți pe grupuri unde au avut de 
realizat un afiș ecologic despre țara noastră. 

 O altă activitate în cadrul acestui proiect a fost-Cum să ne orientăm...- unde coordonatorul grupului 
înv. Dumitrescu Manuela, a organizat un poligon de orientare cu 5 posturi de control, prevăzute cu 
lampioane în culori alb-roșu și perforatoare diferite pentru fiecare post de control. Fiecare participant a 
primit o hartă cu elemente cartografice generale, ce au avut pe margine numerotate posturile de control. A 
fost organizat un punct de așteptare, un punct de start și un punct de sosire. 

 Elevii au fost încântați de această activitate iar la final au cerut să mai repetăm acest concurs. 
 Activitatea a avut drept scop transmiterea și creșterea numărului de cunoștinţe despre protecţia 

mediului înconjurător și stimularea unui comportament responsabil în rândul elevilor. Pe baza informaţiilor 
transmise, elevii au putut să găsească și să integreze în activităţile cotidiene, la școală și acasă soluţii pentru 
protecţia mediului prin reducerea consumului de resurse și energie, reciclare și prin comportament corect 
în natură. După exemplele de comportament ecologic identificate de copii s-a făcut un Eco Ghid care a fost 
afișat în școală și în fiecare clasă și se va putea discuta după el în cadrul orelor de dirigenţie. 

 Proiectulul,,Sărbători Pascale”, a fost împărțit în treipărți după cum urmează: 
 În prima parte s-a realizat o prezentare ppt cu titlul „ Învierea Domnului’’- din care elevii au aflat 

despre semnificaţia zilei de Paşti. 
 A doua activitate s-a derulat la Biserica din Titu unde a avut loc o convorbire cu preotul despre 

semnificația Sf. Taine a Împărtășaniei. Acesta le-a explicat elevilor că biserica este un important factor de 
educaţie spirituală. Preotul aîmpărtășit elevii prezenți. 

 Următoarea acţiune a constat în activităţi artistico-plastice: încondeiere ouă, pictură, biserica din sat- 
desen, iepuraşul de Paşti- modelaj. 

 Concursul de pictat ouă a fost o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ.Prin documentare și apoi 
realizare a referatelor, elevii au avut ocazia să îşi valorifice cunoştinţele şi să îşi pună în evidenţă valenţele 
de comunicare. 

 Prin testul de cultură generală, s-a urmărit dezvoltarea spiritului de răspundere faţă de tradiţie și 
responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă fiecare cetățean pentru a păstra o tradiţie autentică. Prin 
realizarea desenelor, s-au pus în evidenţă talentul şi imaginaţia elevilor. 

 Cea de a treia acţiune a antrenat elevii în organizarea unei expoziţii cu lucrările lor. 
 Prezentul program,prin obiectivele generale şi specifice,prin implicarea permanentă a echipei de 

proiect, a  c o n d u s  nemijlocit la conştientizarea comunităţii locale,a elevilor privind importanţa 
activităţilor cultural-artistice,literare,de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora,a 
dezvoltării competenţelor/talentelor din diverse domenii. 

 Prin derularea responsabilă a programului, elevii au avut posibilitatea să-şi formeze un 
comportament liber,responsabil,deschis spre comunicare şi iniţiativă.Au conştientizat valoarea efortului 
depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive,a 
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL 
̋ IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE” 
DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE INIŢIATIVĂ,  

INDEPENDENŢĂ PRIN JOC 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRESCU VERONICA , 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEŞTI DÂMBOVIȚA 

 Educarea la elevi a spiritului de independenţă este o necesitate impusă de realitatea obiectivă. Elevii 
de azi trăiesc într-un climat social care este favorabil elevului, iniţiativei, curajului de acţiune. Ei observă 
realitatea în continuă schimbare sub acţiunea omului înarmat cu stiinţa şi tehnica în necontenit progres. De 
aceea, ei compară şi gândesc. Şcoala sprijinită de familie, prin cunoştinţele, deprinderile şi priceperile pe 
care le transmit copiilor, le ajută acestora să-şi dezvolte şi capacitatea de a se orienta corect manifestările 
lor de independenţă. În al doilea rând, spiritul de independenţă este necesar pentru perioada când şcoala nu 
va mai fi de faţă, când omul integrat în societate este nevoit să înveţe si să se adapteze singur. Prin educarea 
spiritului de iniţiativă, noi pregătim elevii pentru viaţă. Desigur, că în această direcţie, rolul învăţătorului 
este limitat. La sfârşitul primelor clase ale şcolii, nu se poate vorbi de o capacitate absolută a elevilor de a-
şi manifesta spiritul de independenţă. În această perioadă, însă, este necesar să se stimuleze corect unele 
elemente, pe baza cărora se vor restructura acţiunea şi gândirea independentă a elevilor în perioada 
următoare de şcolarizare. O trăsătură specifică a spiritului de independenţă, de emulaţie este intensitatea 
mare. Elevii mici se angajează cu mare însufleţire la acţiunile propuse de învăţător şi angajarea este însoţită 
adesea de o motivaţie subiectivă. “Eu pot face aceasta”, “Eu ştiu cum trebuie”, “Eu vreau să fac şi altele”. 
Intensitatea mică este de scurtă durată şi însoţită de performanţe noi. Abia angajaţi în acţiunea pe care au 
cerut-o insistent, nu lasă şi ar vrea “mai bine” altele. O altă trăsătură care se manifestă în desfăşurarea 
acţiunii independente o contituie o pronunţată tendinţă de a împărţi impresiile lor şi altora, fie aşteptând o 
nuanţă de confirmare de la învăţător, fie căutând să arate vecinului ce au realizat la un moment dat la altul. 
Este de asemenea interesant de reţinut că, deşi ţin mult să fie apreciate lucrările lor, ei nu încearcă să-şi 
verifice propria lucrare după ce o termină.În ceea ce priveşte interiorizarea gândirii elevilor mici, lucrurile 
se petrec asemănător cu felul în care acţionează. Curiozitatea lor este mereu trează, dar adesea risipită. Ei 
pot să-şi concretizeze atenţia asupra a ceea ce-i preocupă imediat, dar nu pot face acest lucru pentru interese 
îndepărtate. În general, spiritul de independenţă al elevilor din clasele mici se manifestă direct, concret 
sprijinit pe propria lor experienţă pe care o realizează alături de colegii lor din aceeaşi clasă. Una din 
sarcinile învăţătorului este de a organiza activitatea instructiv-educativă, în aşa fel încât să furnizeze spiritul 
de independenţă, ca un mijloc prin care copilul ajunge să se elibereze de acele înclinări care îl trag înapoi. 
Activităţile extracurriculare sunt necesare dezvoltării copiilor şi vin în completarea activităţilor educative. 
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. Fiecare cadru didactic işi proiectează activităţile extracurriculare pe întreg an şcolar având în 
vedere ca lunar vom avea cate o activitate..Un impact deosebit asupra tuturor elevilor îl are şi săptămâna 
 ̋Şcoala altfel ̋ Să ştii mai multe, să fii mai bun!̋ aceste activităţi au un caracter atractiv şi vin în întâmpinarea 
doleanţelor tuturor elevilor. Elevii participă la aceste activităţi cu multă bucurie dat fiind faptul că descoperă 
multe noutăţi care vin în completarea activităţilor zilnice. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN CADRUL ȘCOLII ALTFEL 

PROF.DUMITRU ANCA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.H.RĂDULESCU”,BUCUREŞTI 

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

 Activităţile extracurriculare din săptămâna „Școala Altfel!”constituie o sursă de interacţiune între 
elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupun cultivarea respectului faţă de 
sine şi faţă de ceilalţi. Prin activităţi nonformale se completează, aprofundează, corectează şi se îmbogăţesc 
cunoştinţele dobândite prin activităţile educative clasice. Activităţile propuse în cadrul proiectului,ce a 
purtat un titlul generic „Cuvinte potrivite” a răspuns intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor legate 
de lectură și de scriitorii de literatură pentru copii, a pus în valoare talentele şi capacităţile acestora în 
diferite domenii şi a stimulat participarea şi implicarea părinţilor în desfăşurarea unor activităţi. 

 Scop: Implicarea tuturor elevilor şi într-o activitate care să răspundă intereselor şi preocupărilor 
diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în domeniul literar şi să stimuleze 
participarea lor în acţiuni diverse, în context nonformal.  

 Obiective: 
• Valorificarea cunoştinţelor dobândite la orele de curs;
• Dezvoltarea abilităţilor literare prin participarea la ateliere de creaţie;
• Formarea deprinderilor de a lucra în echipă, de a participa la diferite activităţi;
• Stimularea interesului pentru activităţile culturale;
• Formarea respectului pentru carte şi pentru cei care muncesc la apariţia ei;
• Dezvoltarea spiritului de competiţie,a talentului literar ;
• Dezvoltarea unor comportamente sociale pozitive;
 Resurse: - Temporale: 1 aprilie – 5 aprilie Umane: elevii clasei aIIa A, părinţi; 
 Parteneri: Asociaţia „Prietenii tăi”,Casa Memorială “Tudor Arghezi”, Mediatizare:-Prezentarea 

proiectului în cadrul Comisiei metodice; 
 -Popularizarea proiectului prin afişarea la avizierul şcolii. 
 Evaluarea proiectului:-Carte de poezii cu lucrările elevilor 
-Diplome pentru cele mai originale lucrări; 
-Realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 
-CD cu fotografii din timpul activităţilor; 
-Realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 
 Finalităţi:- Dezvoltarea personală a elevilor; 
- Dezvoltarea competenţelor literare prin citit; 
- Stimularea interesului pentru activităţile extracurriculare; 
 -Creşterea calităţii activităţilor educative. 
Tipul activităţii: Vizită la Casa Memorială „Tudor Arghezi”,  
Coordonator: Dumitru Anca 
Parteneri implicaţi: Casa Memorială „Tudor Arghezi” 
Grup ţintă: elevii clasei a-II-a 
Obiective: - explorarea locului unde a trăit scriitorul Tudor Arghezi; 
 -observarea tipografiei lui Tudor Arghezi; 
 -cunoaşterea unor poezii şi cărţi scrise de poet; 
 -vizionarea locului unde a trăit „personajul” Zdreanţă; 
 -recitarea unor poezii scrise de Tudor Arghezi; 

1313



Descrierea activităţii: 
Pornind de la vizitarea tipografiei lui Tudor Arghezi, elevii au descoperit noi cărţi şi poezii scrise de 

Tudor Arghezi. Au făcut o incursiune şi în casa unde a locuit scriitorul descoperind piese de mobilier şi 
accesorii încărcate de sentimente şi valoare, după care au descoperit „coteţul” lui Zdreanţă. În final elevii 
au recitat poezii scrise de Tudor Arghezi. 

Impact:  
Elevii au fost încântaţi să descopere informaţii noi despre scriitor şi operele sale. Activitatea a trezit 

interesul elevilor pentru lectură, pentru poeziile scrise de poet. 
 Această vizită a dus implicti la realizarea unei cărți de poezii cu titlul “Cuvinte potrivite” 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

PROF. ÎNV. PREŞC. DUMITRU CRISTINA 
GRĂDINIŢA BĂDULEŞTI 

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 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. 

 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” 

 Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activitaţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau 
activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activitaţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea 
atentă 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. 

 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. 

 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 copii, 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 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 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 intelectual.  
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 Exemple de activităţi extraşcolare 
 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. 

Vizionarile si spectacolele constituie o altă forma 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 ca ea constituie o sursă 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, pictură, etc. 

 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 copiilor 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 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 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 copiii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizam activităţi educative privind protejarea mediului înconjurator: curăţarea parcului, a 
mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

 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 
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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.  

 Copiii 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. 

 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.  

 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 copiii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora. 
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IIMMPPOORRTTAANNŢŢAA  CCOOLLAABBOORRĂĂRRIIII  ŞŞCCOOLLIIII  CCUU  
PPOOLLIIŢŢIIAA  RRUUTTIIEERRĂĂ  ÎÎNN  VVEEDDEERREEAA  

EEVVIITTĂĂRRIIII  AACCCCIIDDEENNTTEELLOORR  ÎÎNN  RRÂÂNNDDUULL  CCOOPPIIIILLOORR  

PPRROOFF..  DDUUMMIITTRRUU  MMAARRIIOOAARRAA  
SSCCOOAALLAA  NNRR..4499  ,,  BBUUCCUURREESSTTII  

Civilizaţia actuală n-ar putea fi concepută fără circulaţie, fără străzi, şosele şi drumuri pe care circulă, 
zi şi noapte, sute de mii de vehicule. Omul trebuie să se obişnuiască cu numărul mereu în creştere de 
autovehicule de toate tipurile. Astfel, în deplasarea umană „circulaţia rutieră” formează nu numai o nouă 
formă a transportului mecanizat, ci oferă oamenilor un rol nou şi noi modalităţi de comportare, le deschide 
un câmp larg de poziţii morale şi de contacte sociale caracteristice.  

Situaţiile circulaţiei rutiere dau naştere la problemele tehnice şi totodată sociale şi morale, care nu pot 
fi măsurate şi dominate simplu, prin dispoziţii „primite şi încercate” în alte domenii ale vieţii. 

Adaptarea omului la circulaţie nu este şi nu poate fi realizată printr-o instruire de câteva săptămâni 
sau luni, ea reprezintă un proces continuu de învăţare şi instruire. 

În condiţiile circulaţiei din ce în ce mai intense, asupra copilului se revarsă o cantitate imensă de 
obligaţii şi îndemnuri, faţă de care el reacţionează în mod selectiv, preferenţial, în raport direct de capacitata 
acestora de a-l interesa, convinge şi captiva. 

Simple expuneri nu sunt în măsură să construiască stări emoţionale şi comportamente la copii. Pe 
copil îl conving, în primul rând situaţiile concrete în care este pus, demonstraţiile pe viu, exemplul altora 
redat accesibil şi veridic. Viaţa a dovedit că în vederea unei concrete circulaţii rutiere, educaţia elevilor are 
o contribuţie de prin ordin. La şcoala noastră dascălii şi organele circulaţiei rutiere s-au adresat într-o
măsură mai mare părinţilor şi copiilor. În primele clase a fost nevoie de o deosebită cooperare cu părinţii 
elevilor. 

Încă din prima zi de şcoală, prin mesajul transmis de reprezentantul Poliţiei la deschiderea cursurilor 
copilului i s-au prezentat noi cerinţe cu privire la circulaţie. Educaţia rutieră începută la grădiniţă este 
continuată de micul şcolar încă din primele zile ale clasei I, când părinţii îi însoţesc pe elevi până şi de la 
şcoală, prilej cu care sunt explicate cele mai simple reguli de circulaţie. 

La nivelul claselor I – IV învăţătorii, împreună cu reprezentanţii poliţiei rutiere au prezentat elevilor 
imagini pliante cu aspecte din circulaţia elevilor acestea fiind analizate de elevi, insistându-se pe circulaţia 
corectă şi pe respectarea semnelor de circulaţie în vederea prevenirii accidentelor rutiere. 

Prezenta agentului de circulaţie la asemenea acţiuni are o deosebită importanţă. Au fost realizate 
concursuri literare pe linie de circulaţie, întreceri sportive, concurs cu biciclete în spaţiu special amenajat, 
concurs de desene pe asfalt. Prezentarea în faţa elevilor a regulilor de circulaţie de către învăţător sau 
agentul de circulaţie nu a fost suficientă, deoarece elevul nu acţionează decât în situaţia concretă în care 
este pus. 

Confruntarea cu probleme de circulaţie, discuţia cu elevii, a aspectelor ce-i privesc - semne de 
circulaţie şi reguli de circulaţie a condus la o bună educaţie a elevilor în domeniul rutier. Am insistat pe 
deplasări ale elevilor cu grupul însoţit de învăţător sau de agentul de circulaţie contribuind astfel la educaţia 
rutieră a elevilor, analizând pe loc situaţiile apărute. 

Educaţia rutieră nu a avut un caracter întâmplător, deoarece ar fi pus în primejdie copii, care pot fi 
victime în circulaţie. De aceea a fost necesar ca dascălii şi agentul de circulaţie să le atragă atenţia copiilor 
asupra pericolelor străzii, punându-i pe elevi în situaţia de învingători. 

Elevul, mai ales în primele clase, nu este în măsură să înţeleagă complet şi să aprecieze situaţiile. În 
circulaţia rutieră, elevul se pregăteşte în aşa fel încât, nici el, nici alţii să nu fie puşi în pericol sau să sufere 
pagube în cazul în care alţi participanţi la circulaţie nu respectă regulile. 

În unitatea noastră la nivelul clasei I – IV există un echipaj de elevi care se pregăteşte pentru concursul 
Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă.  

Membrii acestui echipaj realizează supravegherea şi îndrumarea elevilor de la clasele I – IV în 
circulaţia realizată în zona şcolii pentru traversarea corectă de către elevi a străzii Vatra Luminoasă. 
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Educaţia făcută în şcoală privind comportarea în circulaţie, pe stradă, acţionează în sensul ca elevii 
să înveţe din timp, să se deplaseze în deplină securitate pe stradă şi să se comporte potrivit regulilor de 
circulaţie. 

Prin educaţia şcolară în probleme de circulaţie, am obţinut o îmbunătăţire a comportării, atât la elevii 
claselor I – IV cât şi la adulţi. Elevii şi-au dobândit convingeri care le-au oferit posibilitatea să aleagă dintr-
o mulţime de comportări posibile pe cea mai potrivită şi mai puţin riscantă. În felul acesta am format la 
elevi, împreună cu agentul de circulaţie, deprinderi concrete şi folositoare, am dezvoltat simţul circulaţiei, 
atât necesar omului modern al zilelor noastre. Totuşi planşele cu semnele de circulaţie, alte asemenea 
materiale pe tema circulaţiei sunt insuficiente. Întâmpinăm greutăţi în procurarea materialelor, 
echipamentelor din dotarea elevilor care se ocupă de supravegherea elevilor în respectarea regulilor de 
circulaţie.  

Prin toate activităţile realizate la nivelul claselor I – IV de către învăţători în colaborare cu 
reprezentanţii poliţiei, am trezit interesul elevilor pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a semnelor de 
circulaţie, la evitarea accidentelor rutiere în rândul elevilor de la şcoala noastră. 

Codul rutier nu este o opţiune facultativă ci acesta se impune a fi respectat, printr-o mai bună 
colaborare a şcolii, familiei şi Poliţiei.  
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ROLUL ȘI EFICIENȚA 
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

DUMITRU SIMONA 

Activitățile extrașcolare, 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 noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de boie bună și optimism, cu însuflețire 
și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul copiilor. 

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. 

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 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 însușiirea 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. În stimularea 
creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu cărți interesante și 
pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la dezvoltarea și îmbogățirea 
vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

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. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR – DUȚUC MIRELA MAGDALENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 SUCEAVA 

,,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”) 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i și pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

  Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură.  

Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, 1-8 Martie, 1 Iunie și la 
sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, între 
clase, dar am participat şi la concursuri județene/ naționale/ internaționale de creații plastice, și de cultură 
generală: Amintiri din copilărie, Micii olimpici, Formidabilii unde am obținut multe premii. De asemenea 
un impact foarte mare în rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, role, trotinete, pe care l-am oganizat 
în cadrul școlii în parteneriat cu Poliția Rutieră Suceava 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar când am coordonat clasa 
I am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

IOANA DUȚĂ, PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA P.N. IOCOBINI 

„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 educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales în special 
de schimbările din toate domeniile vieții sociale. Astfel că acum accentul în educație trece de pe informativ 
pe formativ. Așadar, 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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor deoarece jocul este principala metodă de 
învățare a copilului preșcolar. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Preda Viorica, Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii, Editura Gheorghe

Cârțu Alexandru, Craiova 2009 
2. Gurlui I., Andreescu L., Activitățile integrate în grădiniță- Ghid metodic, Editura Carminis, Pitești

2014 
3. Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, Revista învățământului

preșcolar, 3-4/2006 

1324



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.INV.PRESC.DUCA MADALINA 
LICEUL TEORETIC “CALLATIS” MANGALIA 

 Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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 săşi dezvolte spiritul de competiţie. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şaseşapte ani. Aceasta este vârsta 
la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este preocupat mai 
degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea programului 
din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica 
cu plăcere în activităţile respective. Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, 
care nu ar trebui să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci 
să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin 
activităţile extracurriculare propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea 
stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice.  

 Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, 
dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea 
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. 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 
copii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actorii. Noile metode prin care se 
realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţii 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 descoperii lucruri noi. Ca o concluzie personală 
consider că trebuie să încercăm să-I atragem pe copii să participle 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 attractive şi îi determină pe copii să participle fără să-I 
forţăm. Grija noastă de educator 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. 

 Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale 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. 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. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, 
are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală. 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 extracurriculare, 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 
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cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ţinutei 
corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

 În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii interpretând roluri care au ca scop date şi obiceiuri ale 
poporului românesc, ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul desfăşurării acestei activităţii extracurriculare. Scopul 
acestei activităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare 
româneştii, 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 extracurriculare 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 activităţii sunt atraşii 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) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

PROF. DUMA GABRIELA-MARIA 
LIC.TEORETIC „ MIHAI VELICIU” CHIȘINEU CRIȘ, JUD. ARAD 

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor nostri. 
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 cunostințe 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. 

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 memorial – 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 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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. 

Activitatea educativă școlară și extrascolară 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 legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

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

Concursurile școlare - sunt o metodă extrascolară 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 posibilitățile pe care aceștia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele Școlare 
pot oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să 
scoată rezultate mai bune la școală. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativitate 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 cunostințele. 

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. 
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 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. 

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 învatamant ; 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, 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; urmaresc lărgirea 
și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învațământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-
EDUCATIV 

G.P.P.”LUMEA COPIILOR”TOPOLOVENI 
PROF.INV.PRESCOLAR DUMA MIHAELA 

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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. În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

 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.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 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.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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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 .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord 
cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR DUMBRĂVEANU LAURA NADIA 
LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA 

 „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni 
și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” John Amos Comenius 

În domeniul educației, identificarea materialului de prelucrat trebuie făcută foarte atent, cu atât mai 
mult cu cât „materialul” este unul uman, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe această individualitate a elevilor, 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. 

Cadrul didactic este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalități prin care să stimuleze 
potențialul creativ și interesul pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev. Activitățile propuse elevilor în 
scopul sporirii gradului de implicare activă și creativă în școală, trebuie să asigure: 

• Stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente și laterale;
• Libertatea de exprimare a cunoștințelor, a gândurilor, a faptelor;
• Incitarea interesului câtre nou și oferirea satisfacției găsirii soluției;
• Exersarea capacităților de cercetare, de căutare de idei, de informații, de criterii de clasificare;
• Descoperirea și utilizarea talentelor și a capacităților specifice fiecărui individ în parte;
• Organizarea de discuții pe anumite teme, inițierea de jocuri, de excursii.
În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina cursurilor 

care are ca finalitate o examinare. Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. 
Pe lângă studiu, ei 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. 

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 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. 

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 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. 

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

Participarea la diverse campanii - 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. 
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Participarea la evenimente comunitare - Elevii trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații 
limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri 
(cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și tehnicile folosite. 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operațional, 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. 

Atât activitățile curriculare, cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să-i educe pe elevi 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 EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

ÎNVĂȚĂM ȘI ALTFEL! 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUCHENII MARI , PRAHOVA 
PROF.ÎNV.PRIMAR DUMITRACHE ANA ROXANA 

 Într-o societate în schimbare , școala noastră își dorește să realizeze cât mai multe activități prin care 
să atragă elevii. Din această perspectivă pe parcursul anilor am organizat activități la care elevii au participat 
mai ales cu sufletul. 

 Ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur : ” Nu există artă mai frumoasă decât arta educației ”este 
ceea ce ne ghidează în activitatea noastră. Rolul activităților extrașcolare este important și un real sprijin 
pentru cadrele didactice.Astfel de activități ne ajută să cunoaștem elevii mult mai bine. 

 Pentru a contura importanța unor astfel de activități voi prezenta câteva dintre cele desfășurate și 
finalizate cu succes. 

 ” Hai la șezătoare!” a fost una dintre activitățile din cadrul proiectului ” Hristos împărtășit copiilor 
”,realizat în colaborare cu Biserica Ortodoxă Odăile.Această activitate desfășurată la biserică, a adus 
împreună ,în preajma sărbătorilor,generații diferite din sat. Părinții și bunicii,mătușile și unchii au trăit 
alături de copii magia sărbătorilor. 

 Activitatea de voluntariat ” Aripi de iubire ” a impresionat prin implicarea profundă a elevilor și 
sentimentele trăite alături de sufletele care locuiesc la Căminul de bătrâni din localitate. 

 ”Reciclăm....ne amuzăm și pe Moș îl așteptăm !”a punctat importanța refolosirii diferitelor materiale 
reciclabile și a surprins prin minunatele lucrări realizate de elevi împreună cu părinții acestora. 

 Aceste câteva exemple de activități ne ajută să înțelegem că rolul activităților extrașcolare este unul 
amplu.Aceste activități dezvoltă creativitatea elevilor,îi ajută să lucreze în echipă,comunicarea dintre ei este 
mult mai bună și le dezvoltă simțul estetic. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE DERULATE ÎN SĂPTĂMÂNA 
“ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

PROF.ÎNV.PREȘC. DUMITRACHE IONICA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 FOCȘANI 

(STRUCTURĂ-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11) 

NR
. 
CR
T 

ACTIVITAT
E 

DOME
NIUL 

PROFE
SOR 

PARTICIPANȚI/GR
UPE/LISTE 
ANEXATE 

DATA INTER
VAL 
ORAR 

NR. 
PARTICI
PANȚI 

1. 

Concurs 
„Iepurașii 
sportivi” 

Activitat
e 
sportivă 

Mareș 
Daniela 
Chipăilă 
Emilia 
Dumitra
che 
Ionica 
Turbatu 
Luminiț
a 

Grupa mijlocie 
Grupa mică 

Luni 
18.04.
2016 

09.00-
16.00 

 39 

2. „La cinema” 
(Vizionare 
film de 
animație) 

Activitat
e 
culturală 

 Voinea 
Adriana 
Mucenic
a 
Marcela 

Grupa mare/ 
Partener: 
Cinematograful Balada 
Focșani 

Luni 
18.04.
2016 

 09.00-
16.00 

19 

3. 
„Micii 
salvatori”(pre
zentarea unor 
tehnici de prim 
ajutor) 

Educație 
pentru 
sănătate 

Voinea 
Adriana 
Mucenic
a 
Marcela 
Mareș 
Daniela 
Chipăilă 
Emilia 
Dumitra
che 
Ionica 
Turbatu 
Luminiț
a 

Grupa mare 
Grupa mijlocie 
Grupa mică/ 
Partener: 
Filiala Crucea Roșie 
Vrancea 

Marți 
19.04.
2016 

09.00-
16.00 

58 

4. „Ne jucăm 
împreună” 
(vizită 
didactică) 

Activităț
i de 
educație 
pentru 
promova
rea 
valorilor 

Voinea 
Adriana 
Mucenic
a 
Marcela 
Mareș 
Daniela 

Grupa mare 
Grupa mijlocie 
Grupa mică/ Partener: 
 Grădinița cu P.N. Nr.4 
Focșani 

Miercu
ri 
20.04.
2016 

09.00-
16.00 

58 
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umanitar
e 

Chipăilă 
Emilia 
Dumitra
che 
Ionica 
Turbatu 
Luminiț
a 

4. “Teatru de  
păpuși” 

(Vizionare 
spectacol de  
 teatru) 

Activitat
e 
culturală 

Voinea 
Adriana 
Mucenic
a 
Marcela 
Mareș 
Daniela 
Chipăilă 
Emilia 
Dumitra
che 
Ionica 
Turbatu 
Luminiț
a 

Grupa mare 
Grupa mijlocie 
Grupa mică/ 
Partener: 
Teatrul Magic Bacău 

 Joi 
21.04.
2016 

09.00-
16.00 

58 

6. 
“Poveste de  
 Paști” 
(Împărtășirea 
copiilor; 
Realizarea 
unor picturi, 
desene, 
felicitări de 
Paști) 

Activitat
e de 
educație 
religioas
ă 

Voinea 
Adriana 
Mucenic
a 
Marcela 
Mareș 
Daniela 
Chipăilă 
Emilia 
Dumitra
che 
Ionica 
Turbatu 
Luminiț
a 

Grupa mare 
Grupa mijlocie 
Grupa mică/ 
Partener: 
Biserica Nașterea 
Maicii Domnului 
Focșani 

Vineri 
22.04.
2016 

09.00-
16.00 

58 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAŢIA ELEVILOR 

PROF.ÎNV.PRIMAR –DUMITRAŞCU ALINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUMBEŞTI-JIU , JUD.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 ” ) 

 Educaţia extracurriculară (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 .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 special , 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 intellectual . 

 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 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 nostrum . 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 , national , 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 cunoştintelor copiilor despre frumuseţile 
ţării , la educarea dragostei , respectului pentru frumosul din natură , artă , cultură.  

- 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 . 

 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 .  

 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 .  
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 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, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, mai puţin semnificativ .  

 Concursurile şcolare- 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. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasă . 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.  

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare . Acestea 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 placută 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 caracterizare 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.  

 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.  

 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. DUMITRESCU AURELIA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 - GALAȚI 

Activitățile „de după ore” sunt foarte folositoare 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 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 elevul 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 în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 

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

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. 

Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest gen. 
Acest lucru nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere în ei înșiși. 

Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul 
concursurilor, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte. 

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

Elevii trebuie să participe la diferite activități care militează pentru sănătate, protejarea mediului etc., 
astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale. 

Elevii trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere 
primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și 
tehnicile folosite.  

În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe elevi 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”. 

 Prezint un studiu de caz. Un elev al meu, Ionel, un copil foarte emotiv, un introvert din clasa a VIII-
a, avea mari probleme în a se exprima, nu era foarte coerent, uneori din cauza faptului că se lăsa guvernat 
de emoţii. La lecţiile de limba româna, spre exemplu, aveam nevoie şi de logică, dar trebuie să fim şi rapizi 
în a da răspunsul corect, rapiditatea nefiind un element forte al lui Ionel. Fiindu-i şi dirigintă în acel an 
şcolar, mi-a fost uşor să stau de vorbă cu el şi să-i explic avantajele pe care le-ar avea dacă şi-ar impune să-
şi schimbe puţin comportamentul, să-şi controleze emoţiile. Le spun mereu elevilor mei, de exemplu când 
participă la diverse concursuri, să-şi lase emoţiile sub pragul uşii când intră în şcoală, pentru a se putea 
concentra la rezolvarea subiectelor, dar să nu uite, când vor pleca, să le recupereze, pentru că un om fără 
emoţii, practic, nu este om. Am fost bucuroasă să constat că Ionel, controlându-şi emoţiile, a dat răspunsuri 
mult mai bune, mărindu-şi astfel notele. Acesta s-a implicat în activitățile extrașcolare, fapt ce l-a ajutat în 
depășirea emoțiilor. Consider, de asemenea, că, în cazul de faţă, o metodă foarte utilă ar fi aceea a 
promovării şi încurajării studiului individual şi a evaluării pozitive în faţa clasei pentru rezultatele obţinute 
şi pentru munca depusă.  

Desigur, alături de aceste propuneri de ordin strict educativ, intelectual, un factor extrem de important 
în dezvoltarea sa completă ca persoană şi ca adolescent în special este cel social, iar, în acest sens, jocurile 
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de echipă, îndeosebi în aer liber, dar şi în sala de clasă, excursiile, ieşirile la teatru sau la cinema pot fi 
momente importante.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAȚIA 
COPIILOR 

PROF . ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 
 DUMITRESCU NICOLETA 

GRĂDINIȚA NR. 272, BUCUREȘTI 

Curriculumul pentru învățământul preșcolar prevede categoriile de activități și conținuturile care se 
urmăresc de către cadrele didactice în elaborarea planificării și proiectării didactice pe parcursul anului 
școlar. 

Astfel că, în grădinița de copii se organizează activități pe domenii experiențiale, activități alese 
precum și activități de dezvoltare personală: rutine, tranziții. În cadrul acestor categorii de activități 
conținuturile sunt transmise copiilor prin intermediul jocurilor didactice, a povestirilor, a lecturilor după 
imagini, a convorbirilor, a memorizărilor,etc, cu respectarea strategiilor didactice adecvate, a principiilor 
didactice, în funcție de nivelul de vârstă al copiilor, deci în conformitate cu normele didacticii pedagogice. 

În funcție de toate aceste tipuri de activități precizate mai sus, fiecare cadru didactic planificăși 
organizează și activități extrașcolare, cum ar fi: vizite, excursii, spectacole de teatru, concursuri, tabere, etc. 

Rolul activităților extrașcolare este de a consolida, de a aplica și de a îmbogăți cunoștințele asimilate 
de către preșcolari în cadrul activităților ditijate, obligatorii, într-un alt context. Așa cum știm gândirea 
copiilor este concret-intuitivă, toate cunoștințele pe care le predăm acestora trebuie să fie însoțite de suport 
vizual, cum a r fi ilustrații, obiecte concrete, sau să fie aplicate practic pentru a fi înțelese logic și integrate 
în asamblul cunoștințelor. 

Activitățile extrașcolare le asigură copiilor tocmai aceste contexte necesare unei mai bune înțelegeri 
a conținuturilor teoretice, dându-le posibilitatea de a realiza legături interdisciplinare și intradisciplinare a 
cunoștințelor. Totodată prin actvitățile extrașcolare se urmărește descoperirea aptitudinilor, talentelor 
copiilor, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea creativității în diferite domenii prin punerea 
acestora în contact direct cu obicetele și fenomenele din natură. 

Un avantaj al activităților extrașcolare este și acela de a le forma copiilor deprinderea de a descoperi 
și utiliza diferite surse informaționale, de a sistematiza informațiile, de a învăța să învețe, deoarec în cadrul 
acestora copiii se supun de bună voie regulilor, își asumă responsabilități, deci se autodisciplinează. În 
modul acesta cadrele didactice au posibilitatea de a-i cunoaște mai bine pe copii, de a-i influența și îndruma 
astfel încât aceștia să se dezvolte și să evolueze armonios. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un mediu informal, ceea ce permite valorificarea 
potențialului individual al fiecărui copil și în același timp îi motivează pe cei mai timizi și le oferă 
oportunități în care să se simtă liberi să se exprime. Copiii au 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 copiii acumulează în cadrul lecţiilor. Copiii sunt interesați 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. 

Având în vedere aspectele prezentate, se poate concluziona că scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, 
cultivarea interesului pentru activități socio-culturale și facilitarea integrării în mediul școlar. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - O MODALITATE DE REALIZARE A 
EDUCAȚIEI NONFORMALE 

PROF. DUMITRIU ELENA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON COSTIN” GALAȚI 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent în 
centrul discursului educaţional internaţional. Educaţia este o parte importantă a vieţii fiecăruia dintre noi, 
dar nu este obligatoriu ca ea să se desfăşoare în clasă. Există mai multe moduri de a învăţa – uneori, nici 
nu ne dăm seama că o facem. Educaţia tradiţională este structurată şi formală, fiind oferită de o instituţie 
(şcoală, universitate) şi finalizându-se cu obţinerea unei diplome. Educaţia informală este opusul acesteia: 
învăţăm neintenţionat, în familie sau prin intermediul activităţilor cotidiene şi recreative.  

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. 

Învăţarea nonformală se află undeva între aceste două extreme. Poate fi structurată, cu obiective de 
învăţare clar definite, dar are loc de obicei în afara instituţiilor formale: ateliere, seminarii, cursuri locale, 
activităţi la locul de muncă sau chiar acţiuni sportive. Poţi învăţa din proprie iniţiativă sau ca urmare a 
desfăşurării altor tipuri de activităţi. În ultimii ani, din ce în ce mai multe organizaţii şi-au dat seama că 
toate tipurile de învăţare sunt benefice, recunoscând astfel că învăţarea nonformală şi informală este 
echivalentă cu educaţia formală. (OCDE - Recunoaşterea învăţării nonformale şi informale; UE - Validarea 
învăţării nonformale şi informale).  

Dacă pentru unele ţări europene educaţia nonformală este o componentă a politicilor educaţionale, 
există şi state unde iniţiativele la această temă vin cu precădere din mediul privat sau ONG. Potrivit unui 
studiu recent realizat al universității Bath din Marea Britanie, privind educația nonformală și impactul 
acesteia asupra angajării tinerilor, se evidențiază 20 de competențe care, obținute prin ENF, facilitează 
angajarea tinerilor și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora.  

În Europa, principalele mecanisme de susținere, promovare și dezvoltare a ENF sunt Strategia 
Europeană a Tineretului sau programul de tineret ‖Erasmus +‖. În Franţa, spre exemplu, activităţile 
extracurriculare sunt extrem de bine dezvoltate chiar de către stat. În Lituania, educaţia nonformală este 
văzută de către autorităţi drept componenta prin care se formează persoane inteligente, creative şi capabile 
de a veni cu soluţii fezabile şi de a se implica în viaţa publică. Olanda are şi ea o tradiţie îndelungată în 
acest domeniu. Polonia are o strategie naţională pentru tineret, educaţia nonformală fiind o componentă 
importantă a acesteia.  

Prin promovarea unei alternative educaționale inovative nu se urmărește excluderea modului 
tradițional de educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces 
un număr cât mai mare de persoane.  

Obiectivele educației nonformale sunt:  
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii;  
- crearea de condiții pentru formare profesională modernă;  
- completarea educației pentru orice categorie socio-profesională;  
- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități.  
În primă instanță, specific educației non-formale este locul în care ea se desfășoară: într-un cadru 

instituționalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt activitățile care contribuie la 
perfecționarea individuală.  

Trainerul (formatorul) trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, dar și un 
entuziasm molipsitor. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorințelor participanților, de 
aceea e nevoie de implicare și seriozitate.  
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În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative oficiale. Totuși, 
în funcție de formele de instruire non-formală, există și situații în care sunt acordate diplome și certificate 
de absolvire.  

Educaţia non-formală este caracterizată prin:  
- adaptabilitate ridicată la cerințele societății și flexibilitate;  
- răspunderea concretă la cerinţele fixate;  
- permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică;  
- scoate din educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare;  
- are o importantă componentă experimentală, învățarea teoretică fiind adesea combinată cu 

învățarea practică; 
- se adresează unor grupuri țintă, permițând focalizarea pe domenii de interes înguste, dar foarte 

diverse; practic este deschisă oricărui domeniu de interes.  
Educația non-formală este deschisă, accesibilă, fără restricții și condiționări. Are utilitate în multe 

domenii, dar nu este destinată înlocuirii sistemului clasic de învățământ, ci mai degrabă completării 
golurilor din programa școlară. Prezintă multiple avantaje, de la obținerea de informații și aptitudini noi și 
până la construirea de rețele personale de prieteni și cunoștințe, în domeniul vizat sau în afara lui. 

În final putem concluziona că, acest tip de învățare înseamnă orice acțiune organizată în afara 
sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în 
practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 
obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta pe cont propriu. Acest tip de educație 
constituie cea mai noua abordare a învățării, bazată îndeosebi pe utilizarea unor activități creative și 
motivante. Avantajele sale înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de 
învățământ, dar cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare 
maxime. Educația nonformală are un caracter permanent, fiind adecvată celor care își doresc o educație 
continuă, în conformitate cu cerințele prezentului și adaptată tendințelor viitorului. Într-o lume din ce în ce 
mai competitivă, este de fapt, soluția către succes!  

Bibliografie selectivă: 
1. Bîrzea, C.,(1998), Arta şi ştiinţa educaţiei, Ed. Didactică Pedagogică R.A., Bucureşti;
2. Momanu, M.,(2006), Introducere în teoria educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi;
3. Păun, E., Potolea D.,(2002), Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Ed. Polirom, Iaşi;
4. Stan, C. (2001) Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Ed. Presa Universitară Clujean
5. https://europa.eu/youth/eu/article
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

PROF. ÎNV.P RIMAR DUMITRU CARMEN MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU, BUCUREȘTI, SECTOR 3 

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. 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.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru didactic în parte, 
în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip 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, contribuind la formarea personalității elevului. 

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

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. 

Bibliografie : 
* Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizareaprocesului de învăţământ, în“

Învăţământul primar“nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂRII 
GEOGRAFIEI 

PROF.ÎNV.PRIMAR DUMITRU COSTELA LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DICHISENI 

LOCALITATEA DICHISENI 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

ROMÂNIA 

“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 ce se desfășoară la orele de geografie, în clasă și în afara clasei, vin în sprijinul elevilor, 
ajutându-i să înțeleagă mai bine unele dintre aspectele naturii studiate în orele destinate acestei discipline. 

Necesitatea îmbinării acestor activități este determinată de complexitatea sarcinilor instructiv-
educative prevăzute de programă pentru însușirea cunoștințelor de geografie. 

Principiul pe care trebuie să se bazeze organizarea acestor activități este participarea de bună voie și 
în mod activ. 

Activitatea de tip outdoor este o continuare a muncii din clasă, prin care trebuie să urmărim adâncirea 
cunoștințelor și educarea elevilor. Prin caracterul lor practic, activitățile în afara clasei și a școlii contribuie 
la formarea priceperilor și deprinderilor și la legătura dintre teorie și practică. Ele măresc interesul elevilor 
pentru studierea geografiei și contribuie la educarea lor. 

În organizarea acestor activități trebuie să se țină cont de : legătura lor cu programa, evitarea 
supraîncărcării, îmbinarea intereselor care-i preocupă pe elevi cu conținutul geografic al activităților 
întreprinse ; să aibă caracter cognitiv, afectiv și estetic; conținutul și formele pe care le îmbracă aceste 
activități trebuie să fie simple și accesibile. 

Formele cele mai importante pe care le pot avea activitățile geografice la clasele mici sunt:lectura 
geografică, studiul orizontului local, excursii și vizite, jocuri geografice, expoziții organizate cu materialele 
confecționate etc. 

Una dintre cele mai importante activități în afara clasei o constituie ,,observarea vremii’’. Încă din 
clasa I elevii sunt puși să citească un termometru, să aprecieze temperatura în clasă și afară, iar cu ajutorul 
învățătorului să întocmească un grafic al temperaturilor ,ce poate fi lipit pe un colț al tablei și completat 
zilnic . În clasele următoare, prin excursii și vizite în orizontul local, elevii observă peisajul natural, starea 
vremii (precipitații, vânturi, temperaturi), activitățile diferențiate în funcție de anotimpuri . Elevii pot fi 
îndrumați să strângă materiale din natură, pe care să le folosească și la alte ore (abilități practice, 
matematică), să învețe versuri legate de anotimpul respectiv, ghicitori, să relateze întâmplări din excursii, 
să compună povestiri. 

Etapizarea activităților extracurriculare vizează mai întâi cunoașterea orizontului local, a satului sau 
orașului; treptat se lărgește orizontul asupra județului și a ținuturilor mai îndepărtate, până ce cuprinde 
întreaga țară. 

O altă formă instructivă de activitate o constituie jocurile geografice. Ele contri 
buie la dezvoltarea rapidității gândirii și interesului pentru cunoașterea cât mai multor noțiuni 

geografice.  
O activitate interesantă o constituie corespondența geografică între elevii din diferitele școli. Pentru 

buna desfășurare a activității se stabilește tematica corespondenței.Exemple de tematici ale scrisorilor: 
schimb de calendar al vremii, schimb de plan al școlii, descrierea comunei și schimb de fotografii, descrieri 
de forme de relief din împrejurimi însoțite de fotografii, descrierea apelor din împrejurimi. 

Se pot schimba, de asemenea, mijloace de învățământ confecționate de elevi din materialele strânse 
din natură(colecții de plante, frunze, semințe, cochilii de melci, roci, metale etc). 

Gama activităților în afara clasei este mare și poate continua cu multe alte activități. 
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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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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN VIAŢA ELEVILOR DIN 
CICLUL PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR DOINA DUMITRU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Acestea 
se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor prin conţinut, durată, metodele folosite, precum şi prin 
formele de organizare a activităţilor. Pot îmbrăca diferite forme, cum ar fi: spectacole cultural-artistice, 
excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri. Caracterul atractiv 
al acestor activităţi îi determină pe elevi să participe cu însufleţire şi dăruire, într-o atmosferă de voie bună 
şi optimism.  

Succesul acestor activități depinde în mare măsură de interesul şi talentul cadrelor didactice în 
atragerea micilor şcolari să participe la asemenea activităţi, care au menirea să amplifice efectele formatoare 
ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului, în vederea reuşitei 
integrării sociale.  

În permanență, prin activitățile extracurriculare pe care le-am desfășurat, am urmărit valorificarea și 
continuarea tradițiilor românești, responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi 
sociale, culturale sau educaţionale din comunitate și a unor modalități de intervenție.  

Întrucât comuna Fitionești se află într-o zonă cu un trecut istoric bogat, presărată cu vestigii care stau 
mărturie evenimentelor petrecute acum 100 de ani, în timpul Primului Război Mondial, bătrânii satelor încă 
mai păstrează obiceiuri și tradiții strămoșești, care riscă să fie acoperite de colbul uitării, am considerat că 
este necesar ca tânăra generație să se aplece asupra trecutului și să îl valorifice pentru ca rădăcinile 
strămoșești să nu se piardă..  

Proiectul educațional Pășim spre Europa păstrând tradițiile românești, derulat în școala în care îmi 
desfășor activitatea, a avut ca scop valorificarea aptitudinilor elevilor în desfăşurarea unor activităţi 
extracurriculare cu impact în dezvoltarea lor multilaterală. Acesta a fost implementat în trei etape: 

a) etapa de mediatizare: informarea elevilor, a părinților şi profesorilor cu privire la scopul
proiectului; 

b) pregătirea activităţilor: elaborarea planului de activităţi, repartizarea sarcinilor, asigurarea
resurselor materiale 

c) desfășurarea și mediatizarea activităților.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au urmărit:  
• cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală;
• dezvoltarea sentimentului patriotic;
• dezvoltarea capacităţii creatoare şi a spiritului competitiv;
• manifestarea interesului pentru aplicarea cunoştinţelor și deprinderilor dobândite în diferite

situaţii; 
• realizarea / prezentarea unor creaţii literare în versuri / proză și a unor compoziții artistico-plastice.
• sensibilizarea copiilor faţă de nevoile şi dorinţele celor din jur;
• motivarea copiilor pentru realizarea unor acte de caritate;
• formarea competenţelor de exprimare corectă în limba română și engleză.
În cadrul activității Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie…, elevii au participat la un concurs de creații 

literare și artistico-plastice și au prezentat un program artistic, astfel având posibilitatea să-și exprime 
sentimentele de dragoste și respect față de țară prin intermediul creațiilor literare și artistice. 

Activitățile Și nu uita de sărbători, române, să fii bun! și Bucurii din Înviere! au constituit un prilej 
de implicare afectivă a elevilor în realizarea unor acte de caritate, (au realizat felicitări și lucrări pentru 
expoziție, au colectat daruri și au pregătit momente artistice pentru bătrânii de la Centrul de Asistenţă şi 
Suport pentru Persoane Vârstnice Fitioneşti). 

Activitatea Un strop de primăvară și-un munte de talent! s-a desfășurat în parteneriat cu Palatul 
Copiilor Focșani / Clubul Copiilor Panciu și a urmărit valorificarea aptitudinilor, a deprinderilor şi a 
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cunoştinţelor elevilor, stimularea învăţării prin joc, inovaţiei, creativității, originalității. Elevii au fost 
îndrumați să realizeze tablouri pe suport de lemn, utilizând tehnica colajului în 3D și tehnica pictură 
decorativă prin suprapunere grafică, pe care le-au expus în școală și la instituțiile partenere. 

Elevii au avut posibilitatea să-și dezvolte capacitățile de exprimarea corectă în limba română și 
engleză participând la activitatea Suntem cetățeni europeni, ne exprimăm liber în limba română și engleză!, 
întrucât românii, ca și ceilalți membrii ai UE au dreptul de a învăța și de a-și desfășura activitatea în toate 
țările Europei și nu numai, iar cunoașterea limbii engleze reprezintă un „așa-zis pașaport care deschide 
drumul spre lume”.  

Rezultatele obținute au fost pe măsura așteptărilor. Astfel: 
 elevii au avut posibilitatea să-și exprime sentimentele de dragoste și respect față de țară prin

intermediul creațiilor literare și artistice; 
 copiii s-au implicat efectiv și afectiv în realizarea felicitărilor și decorațiunilor pentru expoziție, în

colectarea darurilor pentru bătrâni; 
 toți participanții au petrecut timpul liber într-un mod plăcut și util;
 realizarea sarcinilor încredințate în carul activității a contribuit la dezvoltarea încrederea în forţele

proprii, în potenţialul creativ al fiecărui elev; 
 a crescut coeziunea grupului-clasă, prin promovarea și menționarea publică a fiecărui elev;
 școala și-a îmbunătățit imaginea în viziunea comunităţii locale reprezentată de părinții și alte

persoane care au asistat la activități. 
Consider că succesul activităților extracurriculare este garantat dacă valorifici aptitudinile, 

deprinderile formate, imaginaţia, bucuria şi interesul cu care copiii se implică în desfășurarea lor, 
manifestându-și spiritul de inițiativă. 

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

în revista Învăţământul primar nr. 1, 2000. 
• Crăciunescu, Nedelcu, Forme de activităţi extraşcolare cu elevii ciclului primar, în revista

Învăţământul primar , nr. 2-3, 2000. 
• Tomşa, Gheorghe, (coordonator), Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Editura Coresi,

Bucureşti, 2005. 
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ROLUL EDUCATIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, CODLEA-BRAȘOV 
PROFESOR DUMITRU ELENA MIHAELA 

 În ultima perioadă s-a pus mare accent pe educația non-formală și informală a elevilor. Ministerul 
educație a venit în sprijinul elevilor cu programul ,,Școala altfel. Să stii mai multe! Să fii mai bun!ˮ. Într-o 
perioadă de 5 zile calendaristice consecutive se desfășoară activități diverse, menite să completeze 
instruirea făcută la orele de curs.  

 Anul acesta școlar copiii din clasa pregătitoare îndrumată de mine au mers la Clubul elevilor din 
Codlea și au participat la ateliere de lucru dedicate sărbătorilor pascale. Activitatea cultural artistică de aici 
a fost o provocare interesantă pentru elevii din clasa pregătitoare. Au manifestat o atitudine pozitivă față de 
munca în colectiv, au fost extrem de grijulii cu lucrurile create în cadrul grupului și personalizate apoi de 
fiecare. Au participat activ și au manifestat dorința reîntoarcerii la club și cu alte ocazii. Au descoperit că 
au abilități artistice pe care nu le-au utilizat la școală: pictatul ouălor de Paște, executarea unor aranjamente 
pentru masa festivă, împachetarea șervețelelor, realizarea unor platouri ornamentale. 

 Tot în acest an, elevii au participat la activități de voluntariat : ,,Clasa noastră, cea mai frumoasă! ˮ 
-activitate de îngrijire a florilor din clasă, de înfrumusetare a clasei și ,,E frumos si curat în jurul meu!-
activităti de ecologizare a perimetrului şcolii şi a zonei înconjurătoare. Cu prilejul acestor activități elevii 
pun în valoare abilitățile sociale, ,,competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în 
sine, disciplina, responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de 
gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice , competenţe ce ,,au relevanţă crescută 
în dezvoltarea personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în societate şi pe piața 
muncii, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia 
formal.ˮ(https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala). 

 Ca activitate sportivă, an de an, am păstrat tradiția jocurilor copilăriei: șotron, coarda, jocuri cu mingi 
de ping-pong, tenis, volei, fotbal, jocuri combinate într-un maraton – jocuri de tracțiune, alergare, 
împingere, aruncare, mers cu bicicleta, aruncare la țintă, mers cu trotineta. Obiectivele activității sunt: 
colaborarea cu membrii echipei din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor; să facă cunoștiință cu 
latura amuzantă, distractivă a sportului; să manifeste spiritul de echipă şi de întrecere în funcţie de un sistem 
de reguli. 

 De preferat este ca în săptămâna Școala Altfel, activitățile să fie cu caracter practic aplicativ, să 
schimbe viziunea despre muncă și efort, să împărtășească din experiența lor de viață, experiența de a face 
în stilul lor diverse lucruri, să experimenteze bune practici, să utilizeze acest timp pentru a învăța cum să-
și cunoască mai bine colegii, cum să stabilească relații bazate pe încredere și responsabilitate. 

 Pentru cadrele didactice, programul Școala Altfel oferă ocazia să observe elevii în alte ipostaze decât 
cele din sala de curs. Este un bun prilej de a stabili ce abilități sunt dezvoltate și care mai au nevoie de timp 
pentru a se forma. Profesorii primesc din partea elevilor informații despre activitățile lor preferate, 
descoperă talentele lor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŢCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. DUMITRU FILOFTEIA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE TOPÎRCEANU” MIOVENI, ARGEŞ 

 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). 

 Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un 
cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice 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 evaluari. 

 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 
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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 necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 

instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

EDUCATOARE: DUMITRU LORENA ELENA 
GRĂDINIȚA CU PP. NR. 28, BRAȘOV 

Activităţile extraşcolare vin în întregirea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi 
extinderea talentelor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării tinerilor nu poate fi redus 
numai la activitatea instructiv-educativă care se săvârșește în cadrul lecţiilor. În acest sens se folosesc şi 
alte forme de activitate, spre exemplu: vizitele şi excursiile, cercurile organizate, concursurile şcolare ș.a. 
Acestea contribuie la descoperirea, la adâncirea cunoaşterii, dezvoltarea şi exploatarea pasiunilor și 
intereselor, stimulează creativitatea, pune la dispoziție cadrul afirmării şi identificarea performanţelor. 

Activitățile extrașcolare realizate în afara procesului de învățare își au importanța și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extracurriculare și extrașcolare. 

Învăţământul are datoria de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare 
socială cât mai uşoară și benefică lor. Complexitatea procesului educaţional cere îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

Din punctul meu de vedere, activităţiile extracurriculare sunt foarte importante deoarece, participă la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. Iar prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora 
anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Acestea având un caracter atractiv, copiii participă cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Se cunoaște faptul că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii absorb o serie de cunoştinte 
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: excursii, plimbări, tabere. În cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, 
prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îsi pot forma sentimente de respect și dragoste față natură, față de 
om și realizările sale. 

Prin activităţile la care participă, ei dobândesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, literaturii, tehnicii și 
artei. Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative, asistând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare sau 
prin implicarea în desfăşurarea unor șezători de acest gen. Copii trebuie să fie sfătuiți să dobândească mai 
ales o gândire independentă, îngăduință faţă de ideile noi și să aibă capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de descifrare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv unele situații. 

Foarte important este 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 curiozitatea, interesul, imaginaţia şi dorinţa 
de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Prin urmare, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor. 

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

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
• 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

PROF.DUMITRU VIOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU 

LOCALITATEA ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA 

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

 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. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor 
didactice în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor 
societății în care se trăiesc. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de 
învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind 
la formarea personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de 
suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 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. 
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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 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. 

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. 

Bibliografie: 
Stoica, Marin, „Pedagogie și psihologie”, Editura Gheorghe Alexandru, 2002.  
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 
Lazăr V., Cărăşel A., „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Editura Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

PROF: DUMITRU VIOLETA 

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 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 
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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

1355



ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN SOCIALIZAREA 
COPILULUI CU CES 

PROFESOR-EDUCATOR, DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8, BUCUREŞTI 

Prin diferenţierea şi individualizarea demersului educativ, activităţile extraşcolare permit fiecărui 
elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile prin procesul învăţării, iar datorită caracterului 
activ participativ facilitează integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Astfel, unul din 
scopurile principale ale activităţilor extraşcolare îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor 
la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. De aici 
reiese şi rolul terapeutic al activităţilor extraşcolare care au o importanţă deosebită în socializarea copiilor 
cu CES. Facilitând contactul direct cu realitatea socială, activităţile extraşcolare dezvoltă şi la copiii cu CES 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale mult mai solide, dezvoltându-se astfel 
sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii. 

Aşadar, activităţile extraşcolare organizate cu copiii cu CES vizează acţiuni care să îi ajute să îşi 
însuşească ideile de corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale 
comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive respectând principiul egalităţii şanselor, oferind 
fiecăruia posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Pe de altă parte, aceste activităţi 
presupun educaţie intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică.  

Activităţile de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit atât dezvoltarea relaţiilor interpersonale 
şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, cât şi formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire 
a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat.  

Fie că este vorba de concursuri sportive, artistice sau pe discipline de studiu, acestea le dezvoltă 
copiilor cu CES spiritul de competiţie, de echipă şi încrederea în forţele proprii. Pe de altă parte, 
desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea sentimentului 
de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale. Vizitele la diferite expoziţii, atelierele 
de creaţie, festivalurile de muzică, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii 
de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care 
asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. Participarea copiilor cu 
CES la activităţi cultural-artistice permit socializarea şi valorizarea acestor copii creându-le, totodată, 
puternice emoţii şi sentimente, dezvoltându-le autonomia personală şi favorizând socializarea. Pus în 
situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” unor personaje, copilului 
i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de 
comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale.  

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt obiectiv al 
activităţilor extraşcolare. Prin serbarea celor mai importante sărbători din calendarul creştin, elevii îşi 
însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine.  

Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă 
de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la aceste activităţi, copiii cu CES sunt învăţaţi să se respecte 
reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă.  

Foarte importante pentru copiii cu CES 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, vizitarea 
şcolilor de arte şi meserii sunt bune prilejuri de formare a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare 
şi profesionale. 

Aşadar, activităţile extraşcolare desfăşurate cu copiii cu CES au un rol hotărâtor atât în vederea 
dezvoltării autonomiei personale şi a integrării sociale, cât şi în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic. 
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BENEFICIILE TEATRULUI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 

PROF. ÎNV. PRIMAR DURDUN MIHAIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI 

Motto: 
”Eu sunt copilul. Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi 

reuși sau voi eșua 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!” 

(The Child’s Appeal, de Mamie Gene Cole) 

Școala este cea care le oferă copiilor cunoștințele teoretice și îi îndrumă spre activitățile practice, dar 
cum rămâne cu prezența de spirit, curajul de a vorbi în fața unui public, capacitatea de a gestiona un conflict 
și plăcerea comunicării în diferitele ei forme? Simplu, am putea spune: le dezvoltăm prin jocul de rol, prin 
teatru. Dar oare, cât de încurajator să se îndrepte în acest sens este profilul copilului din vremurile actuale? 

Trăim într-un secol mult mai grăbit, mai nerăbdător, care ne prinde în iureşul lui pe toţi, indiferent de 
vârstă, care ne obligă să ne adaptăm din mers cursului firesc al vieţii, să fim tributari tehnologiilor de vârf 
care nu mai sunt necunoscute, de nerezolvat nici pentru cei mai mici dintre copiii noştri. Prinţii şi prinţesele, 
feţii-frumoşi, zmeii cei fioroşi par desueţi, chiar anacronici. Canalele TV difuzează din ce în ce mai rar 
desene animate cu şoricei, pisicuţe, răţoi sau cu eroi din poveşti bine cunoscute celor mici. Lor le-au luat 
locul personaje ale viitorului, cu forţe supranaturale, robotizate, lipsite de candoare, de gingăşie, puse în 
slujba binelui ori în cea a răului, cărora le fac faţă copii superdotaţi, familiarizaţi cu cele mai noi descoperiri 
ştiinţifice. Desenul pe calculator și animaţia pe computer sunt lucruri obişnuite acum pentru orice puşti. 
Lupta cu calculatorul şi cu jocurile electronice este aprigă, dar trebuie să-i "înarmăm" pe copiii noştri cu 
valori morale, să le cultivăm gustul pentru frumos, să le oferim modele de urmat, să-i învăţăm să ia ce este 
bun din viaţă. Şi toate acestea se pot face și prin teatru.  

Indiferent de secolul în care trăim, avem nevoie de teatru, deoarece și generaţiei de copii crescuţi cu 
calculator şi mobil încă din leagăn îi trebuie motive să viseze , iar teatrul este această poartă care te duce 
spre visare, creație și educație. 

Implicarea copiilor în spectacole de teatru reprezintă o metodă eficientă de a stimula încrederea și 
stima de sine, de a combate timiditatea și tracul și de a le pune creativitatea și imaginația la lucru. Copilul 
învață să își stăpânească emoțiile și impulsurile, să le controleze și să le canalizeze spre acțiuni pozitive. 
Aceasta este o mare performanță pe care o poate atinge micuțul si una dintre cele mai grele "lecții" pe care 
părinții sunt nevoiti să îi învețe. Realizările de care au parte la aceste cursuri – faptul ca reușește să pună în 
scenă piesa, că au succes la spectacole, că sunt apreciați – toate acestea contribuie la stimularea încrederii 
în forțele proprii și la dezvoltarea respectului de sine. 

Copiii interacționează cu alți copii, cooperează și creează situații în care trebuie să respecte reguli. 
Majoritatea au trac și devin timizi atunci când sunt nevoiți să vorbească în fața unei mulțimi. Prin teatru ei 
joacă un rol pe scenă în fața spectactorilor. In acest fel, copiii se învață de mici cu vorbirea în public și cu 
audiența, ceea ce ii ajută foarte mult la școală, dar și la maturitate. 

 De asemenea, piesele puse în scenă nu fac decât să îmbogățească din plin cunoștințele generale ale 
copiilor. Ei pătrund în noi universuri, cunosc personaje istorice, opere clasice care trebuie știute de orice 
copil și află o mulțime de lucruri interesante despre autorii lor. In plus, iși îmbogățesc și vocabularul cu 
termeni noi și îi ajută să aibă o vorbire mai fluentă și mai corectă. 

Fascinantul univers al teatrului se bazează pe o gama largă de piese literare, implicit cărți. Acestea 
reprezintă baza oricarei puneri în scenă a unei piese. Au ocazia să învețe mai multe despre uimitoarea lume 
a literaturii, despre scriitori clasici și nu numai, dar mai ales să descopere, de ce nu, pasiunea pentru citit. 

 Un alt beneficiu este acela că prin jucarea unui rol copilul se exprimă nu numai verbal, ci și prin 
gesturi si mimică, comportamental. El invață să iși controleze miscările si gesturile și să le folosească în 
anumite situații, ceea ce ii oferă o expresivitate corporală esențială. 

 Teatrul ajută activ la dezvoltarea abilităților de învățare. Acesta construiește o bază temeinică pentru 
perioada școlii. Prin învățarea pieselor și punerea lor în scenă copiii folosesc memoria, creativitatea, atenția 
și fac exerciții de concentrare, fiind o modalitate de a-i stimula intelectual. 
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„Folosind metode de pregătire lingvistică, tehnici de respiraţie şi exerciţii de ritm, atenţie, memorie, 
improvizaţie, lucru în echipă, copiii învaţă să fie mai încrezători în ei înşişi şi să interacţioneze unii cu alţii, 
să-şi dezvolte expresia lingvistică şi fizică, într-o atmosferă de auto-descoperire. Teatrul combină atât de 
multe lucruri… Dar cel mai important este faptul că teatrul te face să te simţi viu.” – Sylvia Rotter, 
Preşedinte și fondator al Teatrului Vienez de Copii 

 Personal apreciez drept oportună introducerea teatrului în școli, deoarece el stimulează mintea, trupul 
și sufletul copiilor, printr-o educație flexibilă și plurivalentă. Tocmai datorită multiplelor avantaje, jumătate 
dintre ţările europene au inclus teatrul ca disciplină obligatorie, fiind parte a curriculum-ului artelor sau ca 
parte a altor arii disciplinare obligatorii. Teatrul este în întregime o disciplină opţională în şapte ţări. În 
Austria, de exemplu, teatrul e fie o disciplină opţională (cu evaluare) – deşi aceasta e foarte rar - fie un curs 
voluntar (fără evaluare). 

 În concluzie, să încurajăm copiii să facă teatru, în cadrul activitățișor extrașcolare, dar și să-i așezăm 
în rândul spectatorilor la spectacole de teatru potrivite vârstei lor. Ar fi minunat să nu ne mai motivăm 
copiii cu telefoane de ultimă generație sau calculatoare ci, de ce nu, cu vizionarea unei piese de teatru.  

 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, Bucureşti, 2002;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-lin 

www.congresuleducației.ro 
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EDUCAŢIA COPIILOR PENTRU VIAŢĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE BARCĂU – 
STRUCTURA:G.P.N. NR.1, SUPLACU DE BARCĂU 
PROF.ÎNV.PREŞC. DURNYE LUCIA MARIOARA 

 Pentru reuşita în viaţă un rol important îl are educaţia. Ea reprezintă de fapt transmiterea de la o 
generaţie la alta a experienţei de viaţă dobândite de către adulţi, copiilor. Educaţia se referă nu doar la un 
volum de cunoştinţe dobândit ci şi la un comportament etic acceptat de societate. Procesul educaţional cere 
răbdare, atenţie şi perseverenţă şi multă dăruire. 

 După cum bine spunea Jhon Dewey: „Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa 
însăşi” sau „Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ceea ce a fost învăţat a fost 
uitat”(B.F.Schinner). ”A educa” înseamnă diverse forme de învăţare împreună, scopul fiind dezvoltarea 
aptitudinilor, îmbogăţirea cunoştinţelor, familiarizarea cu noi direcţii. Activităţile didactice sunt structurate 
după principii didactice, utilizându-se diverse metode de predare sau învăţare. Educaţia preşcolară 
urmăreşte să atingă obiective care stau la baza formării copilului ca viitor adult. Activitatea copilului în 
cadrul grădiniţei îi aduce acestuia schimbări importante în cadrul dezvoltării somatice, psihice şi a 
legăturilor dintre membrii ce compun colectivul din care face parte. Astăzi educaţia a devenit mai 
importantă ca oricând, educaţia preşcolară aplicând şi respectând principii de bază. Aceste principii sunt 
determinate de orientările şi politicile educaţionale la nivel internaţional. Putem vorbi despre două principii 
de bază: Diferenţierea şi Individualizarea. Tratarea diferenţiată se bazează pe particularităţi individuale 
de care trebuie să ţinem cont, fiecare copil fiind unic în felul lui şi irepetabil, ea devenind astfel o necesitate 
dar şi o calitate a managementului educaţional situaţional, o abilitate a educatoarei în dezvoltarea 
personalităţii fiecărui copil. Individualizarea permite valorificarea potenţialului fiecărui copil.  

 În procesul educaţiei cea preşcolară are un rol esenţial pentru că reprezintă o etapă de început a 
încadrării copiilor în sistemul educţional. Focalizarea pe educaţia timpurie este importantă deoarece aceasta 
este perioada când copiii se dezvoltă rapid, când li se formează deprinderi şi comportamente sociale 
determinante care îi ajută să se integreze în societate. La celălalt capăt al formării copilului ca viitor adult 
poate sta eşecul în educaţie şi atunci vorbim de marginalizarea copiilor în societate şi ulterior a viitorilor 
adulţi, deprivându-i de o viaţă decentă.  

 Mediul educativ pentru copilul preşcolar este susţinut de către familie, grădiniţă, comunitate şi de 
relaţia ce se stabileşte între acestea. Relaţia dintre factorii principali ai mediului educativ este dinamică, 
într-o permanentă construcţie. 

Copilul are nevoie, deopotrivă să fie special, dar şi să fie la fel ca ceilalţi. Grădiniţa îi poate asigura 
copilului comunitatea de care el are nevoie. Aici este un mediu suficient de securizant pentru a aminti de 
casa familială, dar şi un spaţiu echidistant în care copilul să poată avea experienţa de a fi ca ceilalţi, de a 
„intra în rândul lumii”, de a ieşi din spaţiul familiei unde este valorizat pentru unicitatea sa, pentru 
particularităţile sale. Astfel, familia şi grădiniţa oferă în mod complementar, împreună, un spaţiu complex 
necesar dezvoltării copilului preşcolar.  

 Şi pentru că vorbim de importanţa educaţiei în viaţa copiilor trebuie să vedem şi importanţa educaţiei 
în natură, denumită EDUCAŢIA OUTDOOR. Activităţile educaţiei OUTDOOR se desfăşoară întotdeauna 
în natură, nu au ca finalitate rezultate palpabile-diplome, atestate-ci produse vizibile la nivel 
comportamental al copiilor. Învăţarea clasică are un aspect cognitiv, cea de tip outdoor are aspect practic, 
informal şi experienţial. Putem vorbi în activităţile outdoor despre mai puţine reguli, mai multă explorare, 
competiţie şi voie bună.  

 Copilăria este o perioadă frumoasă din viaţa fiecărui copil,iar cea petrecută în grădiniţă îi va aduce 
nu doar jocuri, prieteni ci şi multe cunoştinţe, pe care le va utiliza cu succes în viaţa de şcolar, următoarea 
treaptă a formării sale ca om în societate. Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, se alătură achiziţiilor 
cognitive. Copiii adoră să îşi facă prieteni, să se joace în natură şi să înveţe lucruri noi şi interesante, să 
descopere singuri, să se întreacă, să se ajute, să câştige. Este bine pentru fiecare copil să facă parte dintr-un 
mediu educaţional, unde va fi crescut şi educat cu grijă, responsabilitate, dăruire şi multă dragoste.  
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Tura I : 
Hai la 
teatru ! 

■Formarea
deprinderii 
copiilor de a 
cunoaşte şi a 
respecta 
norme de 
comportare 
în societate 
(în mijloace 
de transport 
în comun, în 
sala de 
teatru). 

Vizionare 
spectacol de 
teatru 

Toate 
cadrele 
didactice 
din unitate 

Copiii 
grupelor 
mică, mijlocie 
și mare de la 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Sala de 
spectacole a 
grădiniței 

Fotografii 

Tura II: 
Lumea 
poveștilor 

-Formarea și 
dezvoltarea 
unor 
competențe 
de 
comunicare 
în scopul 
educării 
unor 
atitudini 
pozitive faţă 
de mesajele 
diferitelor 

-Vizionare 
unor CD uri 
cu povești 
-Colorarea 
unor 
imagini, 
realizarea 
unor desene 
inspirate din 
povestea 
vizionată 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Lumea poveștilor 
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povești. 

16.04
. 
2019 

Tura I: 
Sănătatea
, bunul 
cel mai de 
preț 
Concurs 
județean 

Formarea şi 
cultivarea 
interesului 
pentru 
problematic
a educației 
pentru 
sănătate. 

-activități 
practice și 
plastice 
pentru 
concursul 
județean din 
grădiniță 

Toate 
cadrele 
didactice 
din unitate 

Cadre 
didactice și 
preșcolari din 
județ și din 
țară 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Fișe de jurizare 
Fotografii 
Expoziție cu 
lucrările copiilor 

Tura 
II: ,,Micii 
bucătari” 

-Să cultive 
interesul 
pentru 
problematic
a sănătăţii; 
-Să cunoască 
noţiuni 
legate de 
sănătate şi 
boală în 
vederea 
dezvoltării; 
-Să dezvolte 
capacităţi de 
utilizare a 
normelor 
igienico-
sanitare prin 
corectarea 
deprinderilo
r greşite şi 
încurajarea 
celor 
corecte; 
-Trezirea 
interesului 
copiilor 
pentru 
problematic
a sănătăţii 
normele 
igienice.  

-Activitate 
practic- 
gospodareas
că 
(pregatim 
ceva dulce) 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Produsele 
activităţii 
Album foto 

17.04
. 
2019 

Tura I: 
,,Ne place 
mișcarea!
”- dans, 
mișcare , 
voie 
bună’’ 

-Educarea 
abilităţii 
copiilor de a 
intra în 
relaţie cu cei 
din jur; 
- 
Consolidare

- Activitate 
sportivǎ; 
- 
Concursuri 
distractive. 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Fotografii 
Medalii 
Diplome 
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a capacităţii 
de a trăi 
emoţii 
pozitive, de 
prietenie . 
- Utilizarea 
deprinderilo
r motrice 
însuşite în 
diferite 
contexte; 
- 
Manifestare
a spiritului 
de 
competiţie, 
de echipă și 
fair-play; 
- 
Respectarea 
regulilor 
jocului de 
mișcare sau 
relaxare. 

Tura II: ,, 
Next 
Star ” 

-Cultivarea 
calităţilor 
interpretativ
e; 
-Cultivarea 
unor 
deprinderi 
de 
comportare 
civilizată în 
sala de 
spectacol; 
-Stimularea 
imaginaţiei, 
încurajarea 
copiilor în 
exprimarea 
unor 
sentimente şi 
trăiri 
sufleteşti ; 
-
Împărtăşirea 
cu colegii de 
la celelalte 
grupe într-o 
atmosferă de 
joc şi voie 
bună. 

Cântece, 
poezii, 
dansuri, 
scenete. 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Album foto 
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18.04
. 
2019 

Tura 
I: ,,Tradiţ
ii şi 
obiceiuri 
de Paşte” 

-Dezvoltarea 
interesului 
pentru 
sărbătoarea 
Paştelui; 
-
Documentar
ea asupra 
obiceiurilor 
Pascale; 
-Realizarea 
de picturi, 
desene, ouǎ 
încondeiate, 
felicitări de 
Paşte. 

Activitate 
artistico-
plasticǎ 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Fotografii 
Diplome  
Coli flipchart 
Markere 
Produsele 
activității 
Expoziție  
Postare pe grupul 
de facebook al 
grupei 

Tura II: 
Târg de 
Paște 

- Educarea 
respectului 
faţă de 
tradiţiile şi 
cultura 
noastră. 

Activitate în 
cadrul 
parteneriatu
lui 
grădiniță-
familie 

Toate 
cadrele 
didactice 
din unitate 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 
Părinți 
Bunici  

Fotografii 
Expoziție cu 
vânzare 
Proces-verbal 

19.04
. 2019 

Tura I: 
„Desene 
pe asfalt” 

- Să 
realizeze din 
imaginație 
desene pe 
asfalt 
folosind 
creta 
colorată; 
- Să-și 
dezvolte 
spiritul de 
echipă; 

Concurs Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Album foto 

Tura 
II: ,,Aer 
curat, 
viață 
lungă!’’ 
-Plantăm 
semințe 

-Formarea 
unei 
constiințe și 
conduite 
ecologice; 
-Formarea 
unei 
atitudini 
ecologice 
responsabile 
prin 
exersarea 
unor 

-Activitate 
ecologicǎ 

Educatoar
e: 
Mihăloiu 
Maria 
Duță 
Marilena 
Tatiana 

Copiii grupei 
mici ”Steluțel
e”, 
Grădiniţa 
Nr.14, 
Târgoviște 

Album foto 
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deprinderi 
de îngrijire 
şi ocrotire a 
mediului, 
aplicând 
cunoştinţele 
însuşite; 
-Formarea şi 
cultivarea 
interesului 
pentru 
înfrumuseţar
ea mediului 
înconjurător 
(plantare de 
seminţe); 
-Educarea 
abilităţii 
copiilor de a 
intra în 
relaţie cu cei 
din jur; 
-
Consolidare
a capacităţii 
de a trăi 
emoţii 
pozitive, de 
prietenie. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. EFTINCA-SINTESCU MĂRIOARA 
PROF. PETRICESCU VALENTINA 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 4, LUGOJ, TIMIȘ 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 LUGOJ 
GRUPA: MARE „C” 
ANUL ȘCOLAR: 2018 – 2019 
EDUCATOARE: EFTINCA-SINTESCU MĂRIOARA /  PETRICESCU VALENTINA 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității 

Data Mod de 
realizare 

Locul 
desfășurării 

Finalități Evaluare 

1. „Culorile
toamnei”

Septembrie 
2018 

-Drumeție cu 
scopul 
adunării 
materialelor 
din natură 
(castane, nuci, 
ghindă) și 
observării 
schimbărilor 
ce se petrec în 
anotimpul 
toamna. 
-Realizarea 
unor lucrări 
plastice și 
practice cu 
materialele 
adunate și 
având ca temă 
„Toamna”. 

Împrejurimile 
grădiniței 

Sala de grupă 

Compoziții 
aplicative 

Expoziții 
Decorarea 
sălii de 
grupă 

2. „Să mâncăm
sănătos!”

Octombrie 
2018 

-Discuții 
despre rolul 
alimentelor 
sănătoase pe 
care trebuie să 
le mâncăm, în 
special 
fructele și 
legumele. 
-Realizarea 
unei salate de 
fructe. 

Sala de grupă Discuții Activitate 
practică 

3. „Săptămâna
legumelor și
fructelor
donate”

Noiembrie 
2018 

-Participarea 
la acțiuni de 
voluntariat în 
cadrul 
campaniilor 
SNAC. 

Centrul Al. 
Roșca  
Sala de grupă 

Donare de 
fructe 

Activitate 
practică 
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-Donare de 
fructe copiilor 
de la centrul 
de educație 
incluziva Al. 
Roșca din 
Lugoj 

4. „Bucuriile
iernii

Decembrie 
2018 

-Pregătirea 
serbării de 
iarnă; 
-Recitarea de 
poezii 
închinate 
anotimpului 
iarna și 
sărbătorilor 
specifice; 
-Interpretarea 
de colinde de 
Crăciun; 
Decorarea 
spațiului sălii 
de grupă cu 
elemente 
specifice 
anotimpului 
iarna. 

Sala de grupă Montaj 
artistic 
Compoziții 
aplicative 
Expoziție  

Evaluarea 
orală a 
cântecelor și 
poeziilor 
învățate 

5. „Jocuri de
iarnă”

Ianuarie 
2019 

-jocuri pe 
zăpadă în 
curtea 
grădiniței; 
-Realizarea de 
lucrări 
plastice și 
practice cu 
tema ; jocurile 
copiilor iarna; 
-Discuții pe 
tema – unde 
ne jucăm 
iarna; 

Curtea 
grădiniței  
Sala de grupă 

Discuții 
Expoziție 

Evaluare 
orală 
Activitate 
practică 

6. „Focul –
dușman sau
prieten”

Februarie 
2019 

-Vizită la 
Sediul 
Pompierilor 
din oraș; 
-Discuții cu 
șeful 
serviciului de 
pompieri; 
-Activitate 
desfășurată în 
cadrul 

Sediul 
pompierilor 

Discuții pe 
tema focului 

Activitate 
practică 
Evaluare 
orală 
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parteneriatului 
. 

7. „Gânduri
pentru
mama”

Martie 
2019 

-Prezentarea 
pe scurt a 
evenimentelor 
lunii martie și 
a semnificației 
lor: 
mărțișorul, 
babele, ziua 
femeii; 
-Realizarea de 
compoziții 
aplicative și 
decorative 
dedicate zilei 
de 1 și 8 
martie: 
mărțișoare, 
felicitări; 
-Interpretarea 
unor roluri în 
scenete ce au 
la bază 
elemente 
specifice 
primăverii și 
zilei de 8 
martie. 

Sala de grupă Realizarea de 
compoziții 
practice 
Dramatizare  

Activitate 
practica 
Expoziție 
concurs 

8. „Salvați
pădurea„

Aprilie 
2019 

-Activitate 
ecologică; 
-Construirea 
unor căsuțe 
pentru 
păsărele; 
-Realizarea 
unor 
compoziții 
aplicative 
diverse cu 
mesaje ECO; 
-Organizarea 
unor jocuri și 
concursuri pe 
teme 
ecologice. 

Curtea 
grădiniței 
Sala de 
grupă 

Concursuri 
Compoziții 
aplicative 
Expoziție 

Evaluarea 
activităților 
practice 
Evaluare orală 

9. „Suntem
copiii
Europei”

Mai 
2019 

-Prezentare 
PPT 
-
Confecționare 
de materiale 

Sala de 
grupă 

Expoziție Activitate 
practică 
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specifice 
temei. 

10. „Lumea
poveștilor”

Mai 
2019 

-Activitate de 
tip concurs; 
-Concurs de 
ghicitori pe 
baza temelor 
anuale de 
studiu. 

Sala de 
grupă 

Concurs 
Jocuri de rol  
Expoziție  

Evaluare orală 
Evaluarea 
lucrărilor 
practice 

11. „Ziua
copilului”

Iunie 
2019 

-Realizarea 
unor 
compoziții 
practice pe 
tema 
copilăriei; 
-Desene pe 
asfalt. 

Sala de 
grupă 
Curtea 
grădiniței 

Expoziție Evaluarea 
activităților 
practice 

12. „Adio
grădiniță
dragă!”

Iunie 
2019  

-Realizarea 
unui montaj 
artistic cu 
cântece și 
poezii 
specifice 
sfârșitului de 
an școlar și de 
plecare la 
școală . 

Sala de 
grupă 

Montaj artistic  Evaluarea 
orală a 
cântecelor și 
poeziilor 
învățate 

Pe parcursul anului 
 Sărbătorirea zilelor de naștere;
 Vizionare de spectacole;
 Participarea la diferite expoziții și concursuri;
 Activități în cadrul parteneriatelor;
 Plimbări și drumeții;
 Achiziționare de reviste și alte materiale educaționale;
 Participarea la concursuri pentru preșcolari,
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ENACHE CLAUDIA – PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE, JUDEȚUL OLT 

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. 
Câteva dintre caracteristicile de bază ale activităților extrașcolare sunt: 

• 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 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie,
facilitează acumularea de cunoștințe. copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Concluzionând, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educațională 
valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-I acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare 
atât în modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 
să permit stimularea creativă a elevilor. Este foarte important ca profesorul să fie creativ, pentru că numai 
așa poate să aducă în atenția elevilor tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginația și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. 

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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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BUCURIILE IEPURAȘULUI 

PROF. ÎNV. PRIMAR ENACHE MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI 

Paştele este o sărbătoare păstrată cu sfinţenie de creştini. Aceasta simbolizează Învierea Domnului, 
însă tradiţia îndrăgitului Iepuraş de Paşte îşi are originile în legendele păgâne. Cum a ajuns micuţul blănos 
să fie asociat cu această sărbătoare: iepurele reprezintă la păgâni simbolul lui Eostre, zeiţa primăverii. 
Aceasta era adesea asociată cu ouăle şi iepurele, deoarece se spune că zeiţa a găsit o pasăre rănită în timpul 
iernii, iar singura soluţie pentru a o salva a fost să o transforme în iepure. Deşi nu mai era pasăre, iepurele 
putea să facă ouă. De asemenea, se spune că iepurele este o fiinţă lunară, iar ciclurile lunii sunt cele care 
determină în ce zi sărbătorim Paştele, în fiecare an. Sunt de parere ca noua generatie trebuie pregatita nu 
numai pentru a reproduce cultura, ci si pentru producerea noului, pentru creatie si progres social. Calitatea 
pregatirii este dependenta de masura in care se insusesc instrumentele comunicarii verbale si a combinarii 
acestora in mod creator. Pentru formarea deprinderilor corecta a copiilor, se tine seama de specificul 
dezvoltarii psihice, intelectuale, afective, de particularitatile gandirii, atentiei si imaginatiei copiilor, adica 
de particularitatile psihologice, precum si de modul in care ei au inteles ceea ce li se cere. La sfarsitul 
concursului, elevii participanti au primit diplome si s-a realizat o expozitie cu lucrariile acestora. Indiferent 
de natura sa păgână sau creştină, Iepurele de Paşte este un personaj recunoscut în toată lumea, pe care am 
ales să îl asociem cu drag de Sărbătoarea Paştelui. 

An de an, în prima zi de Paşte, iepuraşul aduce copiilor cuminţi ouă vopsite în culorile curcubeului. 
Dar nu ţi le va lăsa pe masă, ci le va ascunde în grădină sau prin casă, iar copii va trebui să le găsească. Şi 
s-ar putea să primească şi ouă de ciocolată. 

Copii sunt puși să construiască cuiburi din iarbă sau să ascundă coşuleţe în casă, spunându-li-se că 
dacă sunt cuminți, iepuraşul va veni noaptea şi va pune în ele cadourile pe care și le doresc: jucării, hăinuţe 
şi dulciuri preparate după reţeta secretă a iepuraşului. Paştele nu este complet dacă nu le spunem celor mici 
această poveste a iepuraşului, care îi încântă chiar şi la vârste mai mari. Odată creată magia Sărbătorilor 
Pascale, copiii le vor aştepta cu mai mare bucurie şi emoţie.  Personajele magice, cum sunt Moş Crăciun, 
Moş Nicolae sau iepuraşul, au o poveste frumoasă, care îi încântă întotdeauna pe cei mici. Deschiderea 
unui copil către povestea unui personaj magic este foarte mare şi putem profita de aceasta pentru a-i insufla 
semnificaţia acestei sărbători. 

Moartea fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și învierea Sa după trei zile ne arată că, datorită jertfei 
Lui, avem șansa de a fi mântuiți de păcate, sperând că vom obține viață veșnică. Câte zone, atâtea tradiții, 
obiceiuri și simboluri, în fiecare colţ de lume considerat creștin. Și a mai apărut el, Iepurașul de Paște, care 
și-a asociat imaginea cu cea a unui Iisus răstignit, mort în chinuri. Un fel de Moș Crăciun primăvăratic, 
care aduce copiilor cuminți ouă roșii, jucării și dulciuri, repede asimilat de o societate mai mult obsedată 
de consum și petreceri, în defavoarea spiritualității. 

Pentru început, Encyclopaedia Britannica arată că iepurele reprezintă un simbol al fertilității, care a 
fost preluat ”din ritualurile antice și din simbolismul festivalurilor păgâne ale primăverii, care se țineau în 
Europa și în Orientul Mijlociu”; în ”Dicționar de simboluri”, apărut la Editura Polirom, în 2009, se 
precizează că același animal are legătură cu ”simbolismul apelor fecundatoare și regeneratoare, al vege-
tației, al reînnoirii neîncetate a vieții”. Tot legat de primăvară, în antichitate, iepurele a fost prima dată 
menționat în jurul anilor 3500 î.Hr., reprezentând, iarăși, un simbol păgân al vieții și al fecundității. 

În vechea Europă, în tradiția anglo-saxonă, se organizau serbări dedicate zeiței Ostara (Eostre, 
Easter), odată cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. 

Într-o lucrare din secolul al VIII-lea, ”De temporum ratione”, călugărul creștin Berne scria că 
”Eosturmonath (aprilie), care este acum considerată luna Paștelui, a fost numită așa după zeița Eostre, căreia 
îi era dedicată”. De asemenea, cel mai cunoscut simbol al acestei zeițe este oul, care este asociat cu 
fertilitatea, belșugul și renașterea. Potrivit unei legende, în timpul iernii, Eostre a salvat o pasăre rănită, pe 
care a transformat-o în iepure, iepure care putea să facă ouă. În momentul în care creștinismul a ajuns la 
anglo-saxoni, multe tradiții din timpul festivalului dedicat zeiței au fost adăugate în ceremoniile date în 
onoarea lui Iisus. Motivul ? Erau în același timp și, astfel, păgânii erau încurajați să se convertească la 
creștinism. Astfel, numele sărbătorii Paștelui în engleză (Easter) provine de la zeița Eostre. 
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Ce spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române ? Și care ar trebui să fie atitudinea unui creștin 
ortodox, care se pregătește, în această perioadă, de sărbătoarea Paștelui ? “Mă tem că nu este niciun fel de 
legătură cu spiritualitatea bisericii noastre. Însă, bucuria copiilor este cea care ne creează și nouă bucurie și 
probabil că ar trebui să convertim, cumva, acest iepuraș de paște într-o cu totul altă motivație prin care, 
totuși, să le oferim copiilor un dar, pentru că bucuria lor este neprețuită.  

Este o chestiune conexată oarecum comercial cu sărbătoarea Paștilor și, într-o societate consumistă 
cum este societatea de lângă noi, poate se exagerează cu acest iepuraș. Copiii trebuie să fie învățați de către 
părinții lor sensul, semnificația profundă, duhovnicească a Paștilor și să înțeleagă că și acum, cu acest prilej, 
al jertfirii Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales al învierii Sale din morți, ei, ca și copii, primesc un cadou”. 

Expoziţia din anul acesta îşi propune cunoaşterea de către copii a tradiţiilor specifice Sărbătorilor de 
Paşte din diferite regiuni ale ţării, stimularea potenţialului creativ al copiilor şi încurajarea afirmării 
capacităţilor creative ale cadrelor didactice în domeniul artistico-plastic. 

Vom admira felicitări confecţionate cu multă dragoste la orele de activităţi practice. Lucrările vor fi 
realizate prin îmbinarea de tehnici diferite, şi anume decuparea, mototolirea şi lipirea de hârtie glasse 
combinată cu materialele din natură, crenguţe, frunze, pietricele, seminţe, materiale textile. 

Copiii îşi vor exprima prin desene variate sentimente. Unii vor încondeia ouă pe care le vor aşeza în 
coşuri cu iarbă din hârtie creponată, alţii vor împleti coşuri din firicele de răchită, alţii vor picta şi colora 
chipul Mântuitorului. Expoziţia ne va întări ideea că nu trebuie să renunţăm niciodată la manifestările 
prilejuite de sărbătorile creştine. 

Activitatea va merge pe atingerea unei sfere mai extinse de obiective, pornind de la cele cognitive: 
stimularea imaginaţiei, a creativităţii copilului, apoi la cele ce ţin de activitatea practică: manipularea 
materialelor, recunoaşterea acestora, folosirea lor în lucrări cât mai variate, aprecierea frumosului şi a 
propriei munci, şi chiar până la obiectivele ce ţin de latura morală: înţelegerea semnificaţiei de „faptă bună”, 
descoperirea sentimentelor generate de actul „dăruirii”. Astfel, capătă contur organizarea unei miniexpoziţii 
având ca temă Paştele. Întreaga clasă va răsuna de glasul cristalin al şcolarilor, fredonând cântece care le 
aduc aminte de frumuseţea acestui anotimp, dar şi de mult-aşteptata întâlnire cu Sfânta Sărbătoare de Paşte. 

Copiii cunosc faptul că Învierea reprezintă eterna legătură dintre viată şi moarte, că frumuseţea naturii 
renaşte în fiecare primăvară, când se reia ciclul vieţii. Legat de simbolul ouălor roşii, copiii cunosc faptul 
că însuşi oul este purtător de viaţă şi simbol al purificării şi veşniciei. 

Sărbătorile pascale au în viaţa micuţilor noştri o însemnătate deosebită. Prin multitudinea lucrărilor 
expuse copiii sunt îndemnaţi să trăiască ceea ce o singură dată pe an ne e dat să trăim, şi anume bucuria 
reînvierii Mântuitorului. 

 Obiectivul fiind acela de dezvoltarea capacitaţii de exprimare plastică individuală prin compoziţii 
plastice expresive şi creative cât și dezvoltarea dragostei pentru frumosul din viaţa socială şi tradiţiile 
noastre. 
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PROFESOR ENACHE MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE BOLINTINEANU” 

BOLINTIN-VALE, GIURGIU 

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. 

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. 

“Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care satisface cerințele prezentului fără a compromite 
posibilitățile generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi și aspirații.”( conform Raportului 
Brundtland , prezentat în 1987 în cadrul Comisiei Internaționale a Mediului și Dezvoltării)  

Omenirea începe să conștientizeze, la scară din ce în ce mai largă, că echilibrul sistemului global 
depinde de echilibrul subsistemelor regionale și locale . Orice dezechilibru apărut la nivelul unui subsistem 
regional sau local antrenează o stare de dezechilibru la nivelul sistemului global cu accente de stare critică. 
Dacă nu se va contracara impactul unei creșteri economice necontrolate asupra mediului, sistemul global 
poate suferi o „evoluție " ireversibilă către autodistrugere. 

Evaluarea creșterii economice numai din punct de vedere cantitativ neglijand aspectele calitative ce 
privesc conservarea capitalului natural, ameliorarea repartiției și reducera vulnerabilității la crizele 
economice, nu oferă o imagine realistă a sistemului global.Se prefigurează astfel dimensiunile dezvoltării 
durabile ,care au ca esență viitorul omenirii. 

Educația pentru dezvoltare durabilă are un rol foarte important în schimbarea mentalității. Este 
esențială în acțiunea susținută pentru responsabilizarea generațiilor actuale în ceea ce privește viitorul, adică 
șansa de supraviețuire a generațiilor viitoare . 

 Educația pentru dezvoltare durabilă trebuie să înceapă în familie, să continue în sistemul de 
învățământ și apoi pe parcursul întregii vieți, ca element al educației permanente . Proiectul creează elevilor 
posibilitatea de a-şi contura idei referitoare la lumea complexă în care trăim, la impactul acţiunilor omului 
asupra naturii, societăţii şi vieţii pe această planetă. Ne propunem să dezvoltăm responsabilitatea civică și 
să acționam în spiritul promovării durabilității la nivelul comunităților din care provin partenerii acestui 
proiect. 

Obiectivele proiectului educativ Mai mult verde pentru sănătatea ta , cuprins în CAEN. 
 Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a creativității; 
• Aplicarea unui mod de gândire critică și prospectivă în identificarea problemelor globale ale

omenirii și a manifestării lor la nivel local; 
• Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra

mediului înconjurător în comunitățile locale; 
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• Formarea unei atitudini proactive în viaţa personală şi în cea sociala și implicarea în activități de
protecție a mediului înconjurator; 

• Realizarea unui schimb de bune practici în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă.
Tipul activităţilor din cadrul proiectului : 
 Proiectul de faţă îşi propune, prin acţiunile pe care le conţine, să sensibilizeze elevii, adulţii, mass-

media şi reprezentanţii instituţiilor partenere pentru identificarea problemelor globale ale omenirii și a 
manifestării lor la nivel local şi să acţioneze printr-un efort conjugat la nivel microsocial (grupurile şcolare, 
şcoala) şi la nivel macrosocial (comunitate). Acţiunile pentru elevi din proiect sunt: dezbateri de grup, 
simpozion, aplicații practice, expoziţie colaje şi machete, afişe, prezentare multimedia, PPT-uri, referate şi 
desene .  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect urmăresc dezvoltarea unor competenţe vizate şi în 
curriculum şcolar precum: dezvoltarea spiritului civic, educaţia pentru protecţia şi conservarea mediului 
prin dezvoltarea durabilă, sustenabilă.  

Activitățile educative desfășurate sunt “Să gândim GLOBAL și să acționăm LOCAL!” -Prezentare 
și dezbatere cu privire la dimensiunile dezvoltării durabile, “Să reciclăm ALTFEL” -concurs adresat 
echipelor de elevi, de realizarea unor produse din materiale reciclabile, Simpozion ”Mediul ambiant și 
dezvoltarea durabilă”(Ziua Pământului) în care se vor prezenta lucrări, referate, proiecte didactice și 
realizarea unei expoziții cu produsele prezentate la concursul “Să reciclăm ALTFEL” . 

Anual, la activitățile din cadrul proiectului educațional participă peste 500 de elevi din unitatea 
noastră școlară și din alte unități școlare partenere din 14 județe și peste 100 de cadre didactice, precum și 
parteneri din comunitatea locală, ceea ce înseamna că obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse în 
totalitate. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 
 ÎN PROCESUL DE FORMARE A COPIILOR 

PROF. ENE CARMEN-MONICA 
GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 

 Educaţia,formarea şi modelarea copilului înseamnă timp şi dăruire. Ca părinte, eşti responsabil 
pentru asigurarea unui camin stabil şi armonios pentru copilul tău, o bună creştere şi educaţie. Educaţia 
copilului reprezintă piatra de temelie care va susţine întreaga sa personalitate şi viaţă.  

 Dincolo de procesul de învăţământ se realizează educaţia extracurriculară.Ea are un rol şi un loc bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor.Prin activităţile extraşcolare se realizează o altfel de educaţie 
neinstituţionalizată.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.Copiii acumulează o serie de cunoştinţe încă de la cea mai 
fragedă vârstă punându-i astfel în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

• Copiii/elevii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi realizările sale în cadrul unor
activităţi şi acţiuni turistice .Cunoaşterea mediului înconjurător este foarte important pentru 
copii/elevi.Fiind foarte receptivi la informaţiile în legătură cu mediul natural,copiii/elevii sunt dispuşi să 
înveţe sau să aplice noţiuni deja învăţate ce pot fi folositoare mediului.  

• Copiii/elevii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii,percepute în urma
plimbărilor şi excursiilor organizate în natură, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele 
culese din natură pot fi folosite în activităţile practice sau în jocurile de creaţie. 

• Pentru copii/elevi vizitele programate la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case
memoriale,pot reprezenta un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării. 

• Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor de televiziune specifice vârstei
lor, poate constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante.Prin astfel de acţiuni copilul/elevul intră în contact cu lumea artei. 

• Vizionarea emisiunilor muzicale,distractive sau sportive, îi stimulează şi îi orientează pe copii/elevi
spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

• Un rol foarte important şi educative îl au excursiile şi taberele şcolare.Acestea contribuie la
îmbogăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte frumuseţea ţării, la educarea dragostei şi a respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură. Prin efectuarea excursiilor, copiii intră în contact cu realizările oamenilor 
de artă sau de rând, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 Dominantele acestui tip de activităţi ar terbui reprezentate de grija pe care adulţii trebuie să o 
manifeste faţă de modul în care copilul/elevul îşi poate petrece o parte din timpul liber.Atitudinea faţă de 
cunoştere şi de noile descoperiri ar trebui de altfel respectată.. Acest gen de activităţi oferă 
copilului/elevului destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 
şi recunoaştere a aptitudinilor. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară Dezvoltarea gândirii critice şi 
implicarea tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 
sociale,reprezintă obiectivul principal al activităţilor şcolare şi extraşcolare.Se realizează astfel, o simbioză 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală ce în viitor poate avea rezultatele dorite. 

În societatea contemporană problematica educaţiei îşi însuşeşte noi conotaţii.Acestea sunt date de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia tinde spre universalitate,depăşind limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi 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, educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular. 

Prin activităţile de tip extracurricular copii/elevi se pot exprima liber,pot experimenta lucruri noi,pot 
învăţa prin descoperire,cooperează mai mult cu înterg colectivul din care face parte,profesorul devine 
îndrumător,partener în învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe déjà învăţate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
COPILULUI DE AZI ŞI A TÂNĂRULUI DE MÂINE 

ANCA-SÎNZIANA ELENA, PROF.LIMBA ENGLEZĂ, 
ŞC. GIMNAZIALĂ „C-TIN SĂVOIU” TÂRGU-JIU 

Odată cu implementarea programului „Şcoala Altfel” s-a afirmat tot mai mult că activitățile 
extrașcolare nu sunt foarte importante în viața elevilor. Totuși, eu, ca şi cadru didactic al şcolii româneşti 
şi în calitate de profesor de limba engleză care pune mereu în legătură elevii săi cu civilizaţii europene şi 
culturi educaţionale moderne, nu sunt de acord cu această părere. Viața socială a unui elev este la fel de 
importantă ca și viața academică pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii sale ca om. 

Există, într-adevăr, atât de multă presiune asupra elevilor, în special în învăţământul gimnazial, pentru 
a promova cât mai sus examenele și pentru a obține note mari. Acest lucru nu este totalmente greșit, dorința 
elevilor de a reuşi să obţină rezultate cât mai bune la examenele cele mai importante este normală. Problema 
apare atunci când elevii nu au viață în afara sălii de clasă; când tot ce fac și gândesc este strict materia şi 
elementele sale învăţate în sala de clasă. Ei devin nişte zombi a caror lume se învârte în jurul cărţilor şi 
notelor în teste sau ascultări, fără a li se mai lăsa loc pentru dezvoltarea lor ca fiinţe umane.  

Mulți părinți, tutori și elevi nu înțeleg importanța activităților extrașcolare. Profesorii din multe școli 
au trebuit să-i convingă pe unii părinți și tutori să le permită copiilor să participe la activități din afara 
programei sau a planificării disciplinei. Acest lucru se datorează faptului că părinții consideră că aceste 
activități “afterschool” le distrag atenția de la studiul lor intensiv sau i-au făcut să ajungă acasă târziu. Unii 
elevi simt, de asemenea, că nu au nevoie de activități, tot ce au nevoie este să se concentreze pe cărțile lor, 
asupra intensificării studiului la o anumită materie unde excelează sau, dimpotrivă, unde notele reflect o 
mai mică aplecare a elevului asupra specificului acelei materii şcolare. Această gândire este, însă, extrem 
de greşită şi totodată periculoasă pentru reuşita ulterioară a elevului în cauză. Activitățile extra-curriculare 
sunt la fel de importante ca și mediul academic. Ambele se completează reciproc pentru a dezvolta un elev 
bine format şi educat într-un mediu sănătos, care prezintă mai multe abilități sociale decât unul care se 
concentrează doar pe ceea ce învaţă la clasă. Educaţia ar trebui să depășească cei patru pereți ai sălii de 
clasă; ar trebui să fie mai mult decât cărți şi table întregi de formule şi comentarii literare. 

Există atât de multe activități pe care un elev le poate alege, inclusiv sport, cum ar fi atletism, fotbal, 
rugby, cercetași, dezbateri, șah sau chiar muzică. Unii elevi care sunt interesați de mai multe activități ajung 
să şi participe la ele, atâta timp cât le rămâne suficient timp pentru studiul lor. Interesant este că, am observat 
asta din lucrul şi discuţiile cu elevii mei, că tocmai cei care dau randamentul cel mai ridicat la şcoală aleg 
să întreprindă şi alt tip de activităţi, cum ar fi cele de voluntariat, competiţii sportive şi artistice sau chiar 
pornesc un nou hobby pe care îl învaţă de unii singuri ( cântatul la chitară, practicarea badminton-ului, etc). 

Beneficiile activităţilor extracurriculare au dus la: 
• Performanţe academice crescute. Studiile au arătat că elevii care participă la activități

extracurriculare s-au evidenţiat printr-o îmbunătățire semnificativă a activităţii de la clasă. Acest lucru poate 
fi atribuit abilităților pe care le învață, cum ar fi o gestionare mai bună a timpului pentru a se potrivi hobby-
urilor și activităților de clasă, o mai bună aptitudine organizatorică și o stimulare a stimei de sine. 
Competențele învățate în cluburi, cum ar fi dezbaterile, pot fi aplicate și în sala de clasă, deoarece elevii 
învață să se exprime mai bine; 

• Dezvoltarea aptitudinilor de gestionare a timpului pentru studiu. Un elev trebuie să învețe cum
să își echilibreze viața academică cu hobby-urile. El trebuie să știe cum să integreze clubul și activitățile 
sportive în viața lui școlară și să aloce suficient timp pentru fiecare. El învață cum să își planifice ziua 
pentru a include timpul de studiu și activitățile extracurriculare, și va ști cum să facă uz de orice timp liber 
pe care îl poate avea. Un astfel de elev este, de asemenea, mai puțin probabil să se piardă în timp ca şi 
performanţă; 

• Învăţarea de noi și utile abilități. Elevii învață noi competențe care sunt utile în viața lor școlară
și în activitățile de zi cu zi. Elevii învață abilități cum ar fi munca în echipă, abilități sociale și gândire 
critică. Potrivit studiilor, elevii care au participat la activități extracurriculare s-au dovedit a avea mai multe 
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abilități de leadership și au învățat să se raporteze mai bine la colegii lor decât cei care nu au luat parte la 
acestea; 

• Atragerea mai multor oportunităţi pentru viitor. Pentru elevii de liceu, angajarea în activități
extrașcolare crește șansele acestora de a intra la universități. Majoritatea universităților de astăzi verifică 
ceea ce oferă elevul în afară de cunoştinţele academice, și aici intervine şi se evidenţiază rolul activităților 
extracurriculare. Unii studenți au obținut burse în universități de prestigiu datorită sportului, cum ar fi 
atletismul, tenisul sau fotbalul. 

Scopul educației ar trebui să fie acela de a dezvolta un copil din toate punctele de vedere. Acest lucru 
include evident, dezvoltarea capacităților sale intelectuale, spirituale, sociale, fizice și morale. Este necesar 
să se atingă un echilibru în toate aceste aspecte pentru beneficiul complet al elevului. 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR DE LICEU 

PROF. ENĂȘESCU RADU-ȘTEFAN 
COLEGIUL TEHNIC CĂRĂȘAN 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor, în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de 
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei . Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia 21 martie: Ziua Internațională a Pădurilor, 18 mai: Ziua 
Internațională a Muzeelor, 27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, oferindu-le elevilor posibilitatea de 
a se exprima liber oral ,în scris sau prin noile tehnologii. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri despre speciile aflate pe cale de dispariție, de cultură generală, de 
creaţii artistice, de desen, între clase paralele , dar am participat şi la concursuri județene și naționale, unde 
am obținut multe premii.  

În şcoala de azi toate cadrele didactice trebuie să fie preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar când am coordonat clasa 
IX-a, am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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STIMULAREA POTENȚIALULUI CREATIV AL PREȘCOLARILOR 

PROF. INV. PRESCOLAR ENE ALINA 

În sistemul de învăţământ creativitatea se impune atenţiei cadrelor didactice ca una dintre valorile 
formative esenţiale care ocupă un loc central în sistemul valorilor formative esenţiale care ocupă un loc 
central în sistemul valorilor definitorii pentru însuşi idealul educaţional.Creativitatea este o valoare socio-
umană şi educaţională de prim rang. 

Prin creativitate se înţelege găsirea unor soluţii, idei, probleme, metode care chiar dacă nu sunt noi 
pentru societate, ele sunt obţinute de subiect ca o cale independentă.Ea presupune şi procesul de elaborare 
a noi semnificaţii sau soluţii prin generarea de noi combinaţii şi restructurări ale câmpului informaţional, a 
modalităţilor de autoexpresie şi acţiune umană. Putem înţelege creativitatea şi ca potenţial creativ, definit 
ca sistemul capacităţilor latente, apte de proiectare şi obiectivare în manifestări novatoare. 

Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde, simultan, fenomenele 
de activizare , antrenare, cultivare, şi dezvoltare a potenţialului de autoexpresie şi împlinire creatoare. În 
acest scop, este necesar să avem în vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării 
şi dezvoltării creativităţii, adică a.factori structurali, intrinseci creativităţii, factori de ambianţă psihosocială 
şi, respectiv, de climat psihoeducaţional-stimulativ pentru afirmarea şi evoluţia creatoare.Totodată, este 
necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare şi antrenare a 
creativităţii. 

Învăţarea creatoare presupune o serie de condiţii privind stimularea creativităţii.Printre acestea 
enumerăm: 

-asigurarea în activităţile instructiv –educative, a ponderii unor tipuri de solicitări care angajează 
permanent, sarcini de ordin constructiv, de elaborare creativă, situaţiile problemă de tip divergent, 

-menţinerea climatului, a atmosferei sau a ambianţei psihosociale în măsură să angajeze şi să 
stimuleze independenţa şi spontaneitatea creatoare a elevilor, care presupune: tratarea cu respect a 
întrebărilor sau problemelor de elevi, luarea atentă în consideraţie şi respectarea ideilor sau opiniilor care 
dovedesc independenţă de gândire, imaginaţie, originalitate a domeniului problematic dat. 

-stilul de îndrumare este non-directiv, specific învăţării prin problematizare în context creativ. 
-antrenarea copiilor în activităţile curente, de tip creativcare cuprind solicitări analoage celor specifice 

activităţilor liber creative şi permit autoexprimarea personalităţii copilului. 
Un alt factor structural al creativităţii este flexibliltatea.Aceasta a fost considerată ca ,,principalul 

factor psihic cognitiv al creativităţii.( Al. Roşca ). Ea se referă la capacitatea de a modifica, rapid, cursul 
gândirii în condiţiile în care situaţiile obiective solicită aceastea. Probele psihologice sau testele de 
flexibilitate pot fi adaptate la contextele proprii învăţământului preşcolar.Activitatea ludică a preşcolarilor 
este de fapt o activitate creatoare. Deosebit de creatoare este conduita copilului în activitatea de joc, în toate 
formele şi variantele pe care le îmbracă jocul în anii preşcolarităţii,cu prioritate însă în jocurile concepute 
de ei, în acelea în care, operând cu simboluri, găsesc cel mai bun cadru de afirmare şi autodepăşire. În jocul 
’’De-a doctorul’’ copiii învaţă cum se comportă în societate, prin ,,consultarea pacientului’’ şi scrierea 
reţetei. În jocul ,,De-a gospodinele’’, în funcţie de ceea ce au întâlnit în familie, fetiţele aranjează cu gust 
,,camera’’ păpuşii, prin arănjarea mobilierului şi a obiectelor ,,casnice’’la locul potrivit, respectă proporţia 
şi simetria,dispunerea spaţială şi utilitară a lucrurilor.În jocul ,,De-a constuctorii’’,băieţii îşi aleg 
materialelede care au nevoie,dispun materialul în aşa fel, încât conferă construcţiei stabilitate, frumuseţe şi 
utilitate ludică. În jocul ,,De-a telefonul’’, copiii discută ca oamenii mari, despre anumite probleme, fac 
numeroase asociaţi de imagini şi idei, comunică unul altuia experienţa personală, pentru a-şi uşura reciproc 
,,munca’’ la care sunt instruiţi imaginar. În jocul ,,De-a Scufiţa roşie’’, copiii transpun faptele din poveste 
pe scenă, prin gesturi, mimică, expresii verbale pe care le memorează cu plăcere, fiecare pentru rolul său, 
punând la încercare imaginaţia şi gândirea creatoare. Activităţile muzicale sunt un mijloc eficient pentru 
stimularea creativităţii. Audiţiile muzicale, dansul, jocurile muzicale satisfac nevoile copiilor si 
completează creativitatea .Activităţile de desen, pictură, modelaj după o temă dată, plac foarte mult copiilor 
şi sunt indispensabile în grădiniţă. Acestea le dezvoltă gustul estetic creativ, imaginaţia şi ajută la formarea 
copiilor. 
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În cadrul activităţilor pe arii de stimulare copiii îşi aleg sectorul dorit de ei, comunică unii cu ceilalţi, 
se sprijină reciproc, lucrează în echipă, evaluează produsul finit, dar se şi autoevaluează. Jocurile de 
construcţie constituie mijloc important de dezvoltare a gândirii. Copilul alege beţişoare, cuburi, lego, 
domino, forme geometrice şi prin joc alcătuieşte diverse modele, cum ar fi : din beţişoare realizează scări, 
garduri, case, poteci, etc din forme geometrice realizează mijloace de transport, case,garaj. Din cuburi 
construiesc cetăţi, castele, palate, turnuri. Jocurile tip Puzlle le dezvoltă imaginaţia şi le stârneste interesul 
pentru completarea puzll-ui cu piesa care lipseşte. 

Poveste cu început dat se realizează în cadrul activităţilor pe domenii experenţiale la educarea 
limbajului, dar şi la educaţie pentru societate. Copii au de rezolvat ca sarcină să găsească un final în cadrul 
activităţii date. 

Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. Jocurile didactice 
cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiţionate 
la realizarea transferului între acestea, la dobândirea prin mijloace proprii de cunoştinţe. Ele angajează 
întreaga personalitate a copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar 
şi de metode de stimulare a potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip preşcolar, 
manifestată de copil în procesul de învăţământ, dar care se pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite 
coordonate.Manifestând creativitate, cadrul didactic, va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, 
va realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare, 
depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a copilului se 
dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic , cadrul trbuie să poată valorifica unele din bogatele 
resurse formativ –educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce 
solicită efort susşinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Prin joc copiii pot 
ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acţiona creativ pentru că strategiile 
jocului sunt, în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, 
iniţiativa, îndrăzneala etc. 

Jocul didactic constituie o metodă eficientă de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare din 
partea copilului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea 
de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare. 

Exerciţiile de dezvoltare a vocabularului ajută preşcolarul , îi antrenează activ să se joace cu cuvintele, 
îi atrage anumite sonorităţi şi le completează lacunele în exprimare 

.Exemple:,,Ce ştii despre toamnă, iarnă,etc?’’,,Spune mai departe...’’-completare de propoziţii. 
,,Cine ştie mai multe?’’-să spună cuvinte legate de trăsătură. 
,,Ce ai face dacă...?-să-şi imagineze că se află într-o anumită situaţie. 
A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect.Creativitatea şi stimularea potenţialului 

creativ constituie una dintre problemele majore ale contemporanităţii, devenind un ,,concept central în 
psihologie. Creativitatea a devenit una dintre cele mai fascinante probleme, depăşindcu mult sfera 
psihologiei şi pătrunzând în cele mai diverse specialităţi ştiinţifice. 

Copilul să nu ştie nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înţeles el însuşi, să nu înveţe ştiinţa, 
ci s-o descopere-JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
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PLANIFICARE 
ȘCOALA ALTFEL: ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN” 

2019 

EDUCATOARE : MANEA MARIA 
GRADINITA ,,PRICHINDEL ’’FERESTI 

JUDETUL VASLUI 

ZIUA/DATA/P
ERIOADA 

DENUM
IREA 
ACTIVI
TĂȚII 

TIPUL 
ACTIVI
TĂȚII 

MIJLO
C DE 
REALI
ZARE 

OBIEC
TIVE 

LOCUL DE 
DESFĂȘU
RARE 

PARTICI
PANȚI 

RESPON
SABIL 

LUNI „Sănătat
e de la 
plante” 

Educație 
pentru 
sănătate 

Joc de 
rol 
Educație 
plastică 

- să 
recunoa
scă 
aliment
ele 
sănătoas
e; 
- să se 
joace 
frumos 
de-a 
„fructel
e 
sănătoas
e”; 
-să 
coloreze 
corect 
aliment
ele 
sănătoas
e. 

Sala de 
grupă 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice, 
asistente, 
doctor 

Grupa 
mică 
Educ. 

MARȚI „Pe 
ariplie 
dansului
” 

Activitat
e de 
educație 
pentru 
sănătate 
și stil de 
viață 
sănătos 

Întreceri 
sportive, 
dansuri 

- 
stimular
ea 
interesu
lui 
pentru 
practica
rea 
dansului
; 
- să 
manifes
te spirit 
de 
colabor
are în 
relație 

Sala de 
grupă 

Sala de 
grupă 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice 
instructor 
de dans, 
profesor 
de 
educație 
fizică și 
sport 

Grupa 
mică 
Educ. 
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cu 
colegii; 
- să 
execute 
combin
ații de 
exerciții 
și pași 
în 
ritmul 
muzicii; 
- să 
repete 
mișcări 
simple 
după și 
fără 
model; 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice 

MIERCURI „Preșcol
arii 
planteaz
ă flori!” 

Activitat
e de 
educație 
ecologică 
și 
protecția 
mediului 

Ecologiz
area 
zonei; 
Plantare 
flori, 
semințe  

- să 
conștien
tizeze 
importa
nța 
curățeni
ei și 
igienei 
atât 
acasă, 
cât și în 
grădiniț
ă, pe 
stradă; 
- să 
planteze 
flori, 
semințe 
în 
curtea 
grădiniț
ei. 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice 

Grupa 
mică 
Educ. 

JOI 

„În 
lumea 
teatrului 
” 

Activități 
artistice 

Vizionar
e 
spectaco
l de 
teatru; 

- 
formare
a 
deprind
erilor 
dea 
viziona 
un 
spectac
ol de 
teatru 

Teatru..........
.............. 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice; 
Trupa de 
teatru; 
Cutiuța 
fermecată 

Grupa 
mică 
Educ. 

1386



pentru 
copii; 
- să-și 
îmbogăţ
ească 
vocabul
arul 
activ şi 
pasiv pe 
baza 
experie
nţei 
personal
e 
acumula
te în 
relaţia 
cu 
ceilalţi 
şi cu 
mediul 
educaţio
nal; 
- să 
particip
e la 
activităţ
ile de 
grup în 
calitate 
de 
vorbitor 
şi de 
auditor; 

VINERI „E 
primăva
ră, e 
Paște, e 
bucurie” 

Educație 
religioas
ă 

Vizita la 
biserica 
din 
localitat
e 

- să-și 
îmbogăţ
ească 
vocabul
arul 
activ şi 
pasiv pe 
baza 
experie
nţei 
personal
e 
acumula
te în 
relaţia 
cu 
ceilalţi 

Biserica 
Adormira 
Maicii 
Domnului 

preșcolari, 
părinți, 
cadre 
didactice, 
preot 

Grupa 
mică 
Educ. 
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şi cu 
mediul 
educaţio
nal. 
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GRĂDINITA 
Nr.........din............. 2019 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
„SĂPTAMÂNA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN“ 

TANASA ALINA 

Data Tema zilei/ 
activităţii 

Tipul 
activităţii 

Modalităţi 
de 
organizare 

Locul de 
desfăşurare Participanţi Evaluare 

Luni 
27.05.2019 

„Micul 
cetătean“  

- Cum ne 
comportăm în 
societate! 

- Iată ce pot 
face două 
mâini dibace! 

Educaţie pentru 
societate 

Activitate 
practică 
(realizare 
felicitări, 
coșulețe, ouă 
încondeiate, 
desene) 

Concurs  

Atelier de 
lucru 

Curtea 
scolii și 
sălile de 
clasă 

 Sala de 
grupă 

 Educatoare, 
prescolari; 
părinti, 
bunici 

Fotografii 
Diplome 

Marţi 
28.05.2019 

„Ce mâncăm 
ca să fim 
sănătoși?“ 

- Prezentare 
PPT 
- Salata de 
legume/fructe 

Educaţie pentru 
sănătate 

Activitate 
practică 

Discuții 
Invitat 
medic 

Ateliere de 
lucru 

Sala de 
clasă 

 Educatoare, 
preșcolari; 
părinți, 
medic 

Fotografii 
Video 

Miercuri 
29.05.2019 

„Sănatate 
pentru suflet și 
pentru trup“ 

- Vizită la 
Biserică 

- Micii 
campioni 

Educaţie 
religioasă 

Concurs 

Vizită 

Ștafetă și 
jocuri 
sportive 

Biserică 

Curtea 
școlii 

Educatoare, 
preșcolari; 
părinți. 

Fotografii 
Diplome 
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Joi 
30.05.2019 

,,Micii 
gospodari“ 

- 
Sădim/îngrijim 
florile 

- Flori si 
legume de 
primăvară 

Cunoașterea 
mediului 

Educație 
plastică 

Activitate 
practică 

Desene, 
colaje, 
macheta 
„Parcul” 

 Sala de 
grupă 

Educatoare, 
preșcolari; 
părinți. 

Fotografii 

Expoziție 
 Diplome 

Vineri 
31.05.2019 

,,Plimbare în 
parc“ 

- De ce este/nu 
este curat în 
parc?! 

- Jocuri în aer 
liber 

 Educație 
ecologică 

 Activitate 
recreativă 

Excursie 

Concursuri 

 Parcul „ ” Educatoare, 
preșcolari; 
părinți. 

Fotografii 
Diplome 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

ED. ISTRATE IOANA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

NR.2,CUDALBI,JUD.GALATI 

 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 
copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu în cadrul activităţilor din domeniul ştiinţe, 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. Activităvile extracuriculare sunt activităţii 
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 activităţii pentru ai atrage pe 
copii. Dintre aceste activităţii putem exemplifica: - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; 
- vizionarea unor spectacole de teatru; - serbări şi şezători; - vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii 
zoologice); - concursuri ccolare; - excursii ci tabere; - activităţii 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. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este preocupat 
mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea 
programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta 
nu se va implica cu plăcere în activităţile respective. Un alt aspect important este legat de numărul 
activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i 
ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. 

 După cum se ştie 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. Rolul acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de 
oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual 
şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. 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 copii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actorii. 
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 
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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 descoperii 
lucruri noi. 

 Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participle 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 participle fără să-i forţăm. Grija noastă de educator 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. Menirea 
noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potoli această curiozitate şi de a-i 
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
• Mangri. F,Elisei.E, Dorobeti,T, Bucovală .G, Experienţe didactice şi pedagogice de success ,Poarta

Albă , 2010 
• Dumitru G, Novac .c, Mitracche .A, Ilie .V, Didactica activităţii instructiv –educative pentru

învăţământul preprimar. Craiova. Editura Nova. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

ED.PAVEL VERONA MARILENA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

NR.2,CUDALBI,JUD.GALATI 

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, 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. 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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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 .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord 
cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

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 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. În legătură cu dezvoltarea creativităţii 
copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 
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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.  

BIBLIOGRAFIE 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
COPILULUI DE AZI ŞI A TÂNĂRULUI DE MÂINE 

ANCA-SÎNZIANA ELENA, PROF.LIMBA ENGLEZĂ, 
ŞC. GIMNAZIALĂ „C-TIN SĂVOIU” TÂRGU-JIU 

Odată cu implementarea programului „Şcoala Altfel” s-a afirmat tot mai mult că activitățile 
extrașcolare nu sunt foarte importante în viața elevilor. Totuși, eu, ca şi cadru didactic al şcolii româneşti 
şi în calitate de profesor de limba engleză care pune mereu în legătură elevii săi cu civilizaţii europene şi 
culturi educaţionale moderne, nu sunt de acord cu această părere. Viața socială a unui elev este la fel de 
importantă ca și viața academică pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii sale ca om. 

Există, într-adevăr,  atât de multă presiune asupra elevilor, în special în învăţământul gimnazial, 
pentru a promova cât mai sus examenele și pentru a obține note mari. Acest lucru nu este totalmente greșit, 
dorința elevilor de a reuşi să obţină rezultate cât mai bune la examenele cele mai importante este normală. 
Problema apare atunci când elevii nu au viață în afara sălii de clasă; când tot ce fac și gândesc este strict 
materia şi elementele sale învăţate în sala de clasă. Ei devin nişte zombi a caror lume se învârte în jurul 
cărţilor şi notelor în teste sau ascultări, fără a li se mai lăsa loc pentru dezvoltarea lor ca fiinţe umane.  

Mulți părinți, tutori și elevi nu înțeleg importanța activităților extrașcolare. Profesorii din multe școli 
au trebuit să-i convingă pe unii părinți și tutori să le permită copiilor să participe la activități din afara 
programei sau a planificării disciplinei. Acest lucru se datorează faptului că părinții consideră că aceste 
activități “afterschool” le distrag atenția de la studiul lor intensiv sau i-au făcut să ajungă acasă târziu. Unii 
elevi simt, de asemenea, că nu au nevoie de activități, tot ce au nevoie este să se concentreze pe cărțile lor, 
asupra intensificării studiului la o anumită materie unde excelează sau, dimpotrivă, unde notele reflect o 
mai mică aplecare a elevului asupra specificului acelei materii şcolare. Această gândire este, însă, extrem 
de greşită şi totodată periculoasă pentru reuşita ulterioară a elevului în cauză. Activitățile extra-curriculare 
sunt la fel de importante ca și mediul academic. Ambele se completează reciproc pentru a dezvolta un elev 
bine format şi educat într-un mediu sănătos, care prezintă mai multe abilități sociale decât unul care se 
concentrează doar pe ceea ce învaţă la clasă. Educaţia ar trebui să depășească cei patru pereți ai sălii de 
clasă; ar trebui să fie mai mult decât cărți şi table întregi de formule şi comentarii literare. 

Există atât de multe activități pe care un elev le poate alege, inclusiv sport, cum ar fi atletism, fotbal, 
rugby, cercetași, dezbateri, șah sau chiar muzică. Unii elevi care sunt interesați de mai multe activități ajung 
să şi participe la ele, atâta timp cât le rămâne suficient timp pentru studiul lor. Interesant este că, am observat 
asta din lucrul şi discuţiile cu elevii mei, că tocmai cei care dau randamentul cel mai ridicat la şcoală aleg 
să întreprindă şi alt tip de activităţi, cum ar fi cele de voluntariat, competiţii sportive şi artistice sau chiar 
pornesc un nou hobby pe care îl învaţă de unii singuri ( cântatul la chitară, practicarea badminton-ului, etc). 

Beneficiile activităţilor extracurriculare au dus la: 
• Performanţe academice crescute. Studiile au arătat că elevii care participă la activități

extracurriculare s-au evidenţiat printr-o îmbunătățire semnificativă a activităţii de la clasă. Acest lucru poate 
fi atribuit abilităților pe care le învață, cum ar fi o gestionare mai bună a timpului pentru a se potrivi hobby-
urilor și activităților de clasă, o mai bună aptitudine organizatorică și o stimulare a stimei de sine. 
Competențele învățate în cluburi, cum ar fi dezbaterile, pot fi aplicate și în sala de clasă, deoarece elevii 
învață să se exprime mai bine; 

• Dezvoltarea aptitudinilor de gestionare a timpului pentru studiu. Un elev trebuie să învețe cum
să își echilibreze viața academică cu hobby-urile. El trebuie să știe cum să integreze clubul și activitățile 
sportive în viața lui școlară și să aloce suficient timp pentru fiecare. El învață cum să își planifice ziua 
pentru a include timpul de studiu și activitățile extracurriculare, și va ști cum să facă uz de orice timp liber 
pe care îl poate avea. Un astfel de elev este, de asemenea, mai puțin probabil să se piardă în timp ca şi 
performanţă; 

• Învăţarea de noi și utile abilități. Elevii învață noi competențe care sunt utile în viața lor școlară
și în activitățile de zi cu zi. Elevii învață abilități cum ar fi munca în echipă, abilități sociale și gândire 
critică. Potrivit studiilor, elevii care au participat la activități extracurriculare s-au dovedit a avea mai multe 
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abilități de leadership și au învățat să se raporteze mai bine la colegii lor decât cei care nu au luat parte la 
acestea; 

• Atragerea mai multor oportunităţi pentru viitor. Pentru elevii de liceu, angajarea în activități
extrașcolare crește șansele acestora de a intra la universități. Majoritatea universităților de astăzi verifică 
ceea ce oferă elevul în afară de cunoştinţele academice, și aici intervine şi se evidenţiază rolul activităților 
extracurriculare. Unii studenți au obținut burse în universități de prestigiu datorită sportului, cum ar fi 
atletismul, tenisul sau fotbalul. 

Scopul educației ar trebui să fie acela de a dezvolta un copil din toate punctele de vedere. Acest lucru 
include evident, dezvoltarea capacităților sale intelectuale, spirituale, sociale, fizice și morale. Este necesar 
să se atingă un echilibru în toate aceste aspecte pentru beneficiul complet al elevului. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL DE FORMARE A 
COPIILOR 

PROF. ENE CARMEN-MONICA 
GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 

Educaţia,formarea şi modelarea copilului înseamnă timp şi dăruire. Ca părinte, eşti responsabil pentru 
asigurarea unui camin stabil şi armonios pentru copilul tău, o bună creştere şi educaţie. Educaţia copilului 
reprezintă piatra de temelie care va susţine întreaga sa personalitate şi viaţă.  

 Dincolo de procesul de învăţământ se realizează educaţia extracurriculară.Ea are un rol şi un loc bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor.Prin activităţile extraşcolare se realizează o altfel de educaţie 
neinstituţionalizată.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.Copiii acumulează o serie de cunoştinţe încă de la cea mai 
fragedă vârstă punându-i astfel în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

• Copiii/elevii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi realizările sale în cadrul unor
activităţi şi acţiuni turistice .Cunoaşterea mediului înconjurător este foarte important pentru 
copii/elevi.Fiind foarte receptivi la informaţiile în legătură cu mediul natural,copiii/elevii sunt dispuşi să 
înveţe sau să aplice noţiuni deja învăţate ce pot fi folositoare mediului.  

• Copiii/elevii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii,percepute în urma
plimbărilor şi excursiilor organizate în natură, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele 
culese din natură pot fi folosite în activităţile practice sau în jocurile de creaţie. 

• Pentru copii/elevi vizitele programate la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case
memoriale,pot reprezenta un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării. 

• Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor de televiziune specifice vârstei
lor, poate constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante.Prin astfel de acţiuni copilul/elevul intră în contact cu lumea artei. 

• Vizionarea emisiunilor muzicale,distractive sau sportive, îi stimulează şi îi orientează pe copii/elevi
spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

• Un rol foarte important şi educative îl au excursiile şi taberele şcolare.Acestea contribuie la
îmbogăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte frumuseţea ţării, la educarea dragostei şi a respectului pentru 
frumosul din natură, artă, cultură. Prin efectuarea excursiilor, copiii intră în contact cu realizările oamenilor 
de artă sau de rând, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 Dominantele acestui tip de activităţi ar terbui reprezentate de grija pe care adulţii trebuie să o 
manifeste faţă de modul în care copilul/elevul îşi poate petrece o parte din timpul liber.Atitudinea faţă de 
cunoştere şi de noile descoperiri ar trebui de altfel respectată.. Acest gen de activităţi oferă 
copilului/elevului destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 
şi recunoaştere a aptitudinilor. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară Dezvoltarea gândirii critice şi 
implicarea tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 
sociale,reprezintă obiectivul principal al activităţilor şcolare şi extraşcolare.Se realizează astfel, o simbioză 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală ce în viitor poate avea rezultatele dorite. 

În societatea contemporană problematica educaţiei îşi însuşeşte noi conotaţii.Acestea sunt date de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia tinde spre universalitate,depăşind limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi 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, educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular. 

Prin activităţile de tip extracurricular copii/elevi se pot exprima liber,pot experimenta lucruri noi,pot 
învăţa prin descoperire,cooperează mai mult cu înterg colectivul din care face parte,profesorul devine 
îndrumător,partener în învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe déjà învăţate. 

Bibliografie: 
Albu Gabriel,(1998), Introducere într-o pedagogie a libertăţii ,Ed. Polirom, Iaşi 
 Emile Planchard,(1992), Pedagogia şcolară contemporană, E.D.P., Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ENE ELENA-MIHAELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 
CĂLĂRAȘI 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE LA GRĂDINIȚĂ: 
„ÎMPREUNĂ DE ZIUA ONOMASTICĂ” 
Scenariul activității 
La sosirea în sala de grupă copiii vor găsi la centrul tematic un mănunchi de baloane colorate. Vor 

denumi culorile, le vor număra, aflând astfel că astăzi este ziua unui coleg care împlinește 5 ani şi că acele 
baloane reprezintă surpriza pentru a marca acest eveniment. Copiii vor fi informați că vor pregăti şi ei nişte 
surprize pentru colegul lor: 

 -vor confecţiona o felicitare, pe care educatoarea îi va ajuta să scrie un mesaj pe care îl vor spune ei; 
 -vor deveni mici cofetari, care vor pregăti un tort ; 
-vor învăța o scurtă poezie; 
-vor cânta, vor dansa, se vor juca. 
De altfel, li se va explica importanţa realizării tuturor lucrărilor de calitate, deoarece ziua de astăzi 

este festivă şi ea trebuie să fie pe placul tuturor şi să rămână în mintea sărbătoritului ca un eveniment 
deosebit.  

Intâlnirea de dimineaţă - „Bună dimineaţa! La mulţi ani Ciprian!” 
Eveniment: Ziua unui coleg  
Mesajul zilei: „Să ne simţim bine împreună!” 
Plan de întrebări pe baza unei imagini: 
-Ce este o aniversare? 
-Ce cadouri oferim? 
-Cum ne îmbrăcăm şi ce facem în timpul petrecerii? 
-Cum oferim cadourile? 
Activitățile desfășurate:  
• ARTĂ - „Felicitare pentru colegul meu”-realizarea unei felicitări pentru a fi oferită colegului

sărbătorit; 
• LIMBĂ ȘI COMUNICARE - „Poezie pentru Ciprian”- memorizare
• ȘTIINȚĂ - „Grupează după culoare!”- sortare baloane colorate
• JOC DE ROL - „De-a cofetarii”- asamblarea şi ornarea unui tort
• EURITMIE - ”Petrecem în paşi de dans”- cântece, dans, jocuri distractive
Tranziţii – „La mulţi ani!” - cântec 
 Rutine - „Singurel mă pregătesc de activităţi”; 
 - „Pot să las curat la locul de lucru” - exersarea unor deprinderi de muncă gospodărească 
 - „Imi aranjez singur scăunelul” – exersarea unor deprinderi de ordine și disciplină 
Trecem la măsuțe și copiii vor primi explicații, îndrumări și materiale pentru confecționarea unei 

felicitări pentru a o oferi sărbătoritului, spunând o urare pentru el, pe care educatoarea o va scrie pe 
felicitare. 

Apoi copiii sunt familiarizați cu versurile unei poezii pentru sărbătorit: 
 Ciprian, de ziua ta, 
La mulţi ani, îţi vom ura; 
Să creşti mare şi frumos, 
Vesel şi sănătos! 
Azi împreună vom dansa, 
Vom dansa şi vom cânta! 
La mulţi ani Ciprian, de ziua ta! 
Poezia va fi repetată de mai mulți copii individual, apoi cu toții impreună. 
După aceea îi voi anunţa pe copii că trebuie să organizăm o petrecere.Vom începe prin a orna sala de 

grupă cu baloane. Copiii vor grupa baloanele după criteriul culorii.Prezentându-le materialele necesare 
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realizării unui tort și primind toate explicațiile clar, îmbrăcați în șorțulețe, copiii „cofetari” împărțiți în 3 
echipe, vor asambla un tort din blat, dulceață și cremă, îmbrăcat în frișcă și ornat cu bombonele mărunte și 
colorate. Pe tort se vor infige 5 lumânărele numărate de copii și o lumânare sub forma cifrei 5, pe care copiii 
o vor recunoaște.

Ciprian va intra in sala de grupă, iar copiii îi vor ura: “La mulţi ani!”. 
In continuare, vom pune masa: pentru fiecare copil o farfurie va fi aşezată în dreptul scăunelului. Un 

alt copil va aşeza apoi pentru fiecare farfurie un pahar, un şerveţel, o linguriţă. 
Pentru a primi tortul care s-a dat la rece, pe panou este un “rebus” care trebuie completat – piramida 

“Un sărbătorit”. Copiii vor completa rebusul, apoi se vor aşeza pe scăunele pentru a servi tortul. Se va cânta 
“La mulţi ani!” cu lumânările aprinse, Ciprian suflând în lumânări. 

După servirea tortului urmează oferirea felicitărilor cu urările aferente, petrecerea cu dans, si jocuri 
distractive, de ex.: “Sunt un clovn…vesel/trist, amuzant, mirat, incruntat”, etc, fiecare copil alegându-și 
mimica pt. a face o fotografie în costum de clovn.  

 Copiii vor fi solicitaţi la final să facă aprecieri asupra modului în care s-a petrecut ziua, aceasta 
consemnându-se în Jurnalul grupei.  
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PREȘ. EPURE AMALIA 
G.P.N. ROȘIA MONTANĂ 

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 
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. În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie
la gândirea şi completarea procesului de învăţare. 

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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 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) . 

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. 
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. 
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. 
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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. 

BIBLIOGRAFIE: 
Ciubuc Iuliana, Armonia naturii , Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110. 
Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A., Ilie, V., Didactica activităţii instructiv-educative pentru 

învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova. 

1401



"ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL  

BUCURIILE IEPURAŞULUI" 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, EREMIA MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 BRAŞOV 

Educaţia se realizează organizat şi sistematic şi în afara şcolii, prin activităţi extraşcolare, organizate 
în parteneriate cu instituţii extraşcolare: cluburi ale copiilor, teatre, muzee, biblioteci şi alte instituţii 
culturale şi nu numai. Aceste activităţi sunt complementare cu educaţia formală şi asigură o continuitate a 
rolurilor pe care şcoala le abordează parţial. Uneori aceste activităţi sunt organizate şi cu sprijinul părinţilor, 
dar şi cu participarea lor.  

Curiozitatea, agitaţia, nerăbdarea, dorinţa de a se implica a unor copii sau dimpotrivă, inerţia şi 
neimplicarea altora determină cadrele didactice să apeleze la modalităţi diferite de a preda cunoştinţe sau 
de a forma deprinderi şi de a dezvolta competenţe. Ceea ce propune noul curriculum este atingerea învăţării 
experenţiale. Şi, alături de lecţiile din cadrul formal, activităţile extraşcolare au rolul de a ajunge la sufletul 
copilului, oferindu-i momente de destindere, de bună dispoziţie, de libertate şi de învăţare prin 
experimentare. . 

Serbările sunt momente aşteptate cu nerăbdare de elevi şi în organizarea lor ei se implică total, 
momente în care elevii recită, dansează, cântă, interpretează roluri. Astfel îşi perfecţionează deprinderi 
artistice. Serbările sunt planificate în preajma unor evenimente şi sărbători. Bucuria venirii Iepuraşului sau 
sărbătoarea Învierii Domnului este un astfel de prilej. Astfel îmbinăm şi activităţile şcolare cu educaţia 
religioasă.  

Activitatea de stabilire a rolurilor nu este una uşoară. Cadrul didactic trebuie să ţină cont de 
temperamentul copiilor. Nu poate primi rolul unui urs fioros sau lup flămând un copil timid, ruşinos, retras, 
ci unul îndrăzneţ, curajos, volubil. Cu toate acestea copiii adoră să interpreteze roluri de necuvântătoare şi, 
în timpul repetiţiilor, învăţătoarea are posibilitatea să-i cunoască mai bine pe elevi. Sunt elevi care dau 
dovadă de un real talent: folosesc intonaţia corectă, mişcarea scenică adecvată, dacă uită cuvinte din replică 
improvizează. Serbările şcolare încununează activităţile de până la momentul pregătirii lor: elevii aplică 
informaţiile asimilate, testează competenţe, aplică deprinderi. Profesorul îşi dă seama dacă a făcut o 
repartiţie fericită a rolurilor după uşurinţa cu care copilul învaţă replicile şi dacă se descurcă în a juca apoi 
rolul.  

Serbările şcolare contribuie la dezvoltarea copiilor din punct de vedere intelectual, estetic, fizic şi 
moral.  

Anul acesta nu voi organiza o serbare cu ocazia venirii Iepuraşului, ci multe alte activităţi extraşcolare 
pentru a marca acest eveniment. Unul dintre ele a fost să scriem cu litere mari de tipar, căci elevii mei sunt 
doar clasa pregătitoare, o scrisoare despre ce aşteptări avem de la Iepuraş. Această scrisoare a fost ornată 
de fiecare copil cum a simţit cu desene viu colorate sau cu decupaje după contur din hârtie colorată. Am 
exersat astfel deprinderile legate de scriere, dar şi competenţe formate în activităţile de AVAP. În aşteptarea 
iepuraşului am realizat ornamente specifice, din diverse materiale reciclabile: crenguţe, cofraje de ouă, 
dopuri şi peturi. Cu acestea am amenajat sala de clasă, iar o parte au ajuns şi acasă. Această activitate s-a 
desfăşurat cu contribuţia părinţilor, fiind şi ei prezenţi şi ne-au dat o mână de ajutor când copiii întâmpinau 
dificultăţi.  

Nimic nu se compară cu activităţile în aer liber, când lucrăm la un proiect comun. Am răspuns la o 
întrebare care pune la contribuţie imaginaţia şi creativitatea: „De unde vine Iepuraşul?” Am creat o imagine 
plină de culoare:  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ERENT SILVIA LACRĂMIOARA 

Educația extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității tinerilor. Activitățile extrașcolare constituie modalitatea 
neinstituționalizată de realizare a educației. 

Activitatea extrașcolară contribuie la gândirea și completarea procesului de învțământ, la dezvoltarea 
înclinațiilor și aptitudinilor elevilor și garanteaz succesul școlar. 

"Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvat, orice temă" – J.Bruner – condiție pentru receptarea corectă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Este tot mai evident că aceste activități îți au rolul lor în procesul educațional și în dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Studiile spun că aceste activități ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față 
de învățare, au performanțe școlare mai ridicate. Pe lângă acestea, activitățile extrașcolare, acționează și 
asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mai ridicat. 

Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare, 
astfel parteneriatul educațional devine o necesitate. Prin intermediul acestora se pot dezvolta și explora 
anumite înclinații ale copiilor. Ei pot fi stimulați și își pot dezvolta și îmbogăți imaginația și sfera 
cunoștințelor. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, faciliteaz 
acumulare de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operațional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin 
faptul că în asemenea activități se supun de bunăvoie regulilor, asumându-și responsabilități. Dacălul, la 
rândul său, are posibilitatea să-și cunoască elevii, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai 
frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. Realizarea acestor obiective depinde foarte 
mult de talentul profesorului, de dragostea sa, de felul în care abordează temele.  

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare și la dezvoltarea 
aptitudinilor elevilor. Câteva caracteristici ale activităților extrașcolare ar fi:  

- au rol complementar celui al școlii; 
- oferă posibilitatea de exprimare; 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional. 
În concluzie putem spune că activitățile extrașcolare sunt o componentă educațională valoroasă și 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenție, asigurând o atmosferă relaxantă care să 
perimită stimularea creativă a elevilor. 

Bibliogarfie: 
1. Cucoș, C. Pedagogie (adiția a 2-a) București, Poilirom, 2002
2. Nicola I, Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000
3. Țârcu C.Maria, Pedagogia activităților extracurriculare – Suport de curs, Cluj Napoca, 2007
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TUBUL DE OXIGEN ÎN MÂINILE RĂUFĂCĂTORILOR! 

EDUCATOARE ENE IOANA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ŢARA COPILĂRIEI” 

CĂLĂRAŞI 

 Pădurea “tubul de oxigen” a fost încă de la apariţia omului pe pământ prietena acestuia, oferindu-i 
hrană şi adăpost. 

 În numele acestei trainice prietenii omul trebuie să aibă grijă de ea, să o apere de “ duşmani ”, adică 
de noi oamenii. 

 În acest sens doamna director Daniela Soare împreună cu preşcolarii grupei “Ştrengarii” de la 
Grădiniţa “Ţara Copilăriei” Călăraşi aflaţi sub îndrumarea doamnelor educatoare Ene Ioana si Ionel 
(Amzaru) Claudia au desfăşurat o serie de activităţi de educaţie ecologică, menite a-i ajuta pe cei mici în a 
descoperi tainele pădurii, a cunoaşte plantele şi animalele care trăiesc în acest univers necunoscut.  

 Numai prin educarea de la cea mai fragedă vârstă putem aspira la un mediu sănătos şi la păstrarea 
tuturor bogăţiilor naturii. 

Iubirea şi apărarea pădurii se pot înfăptui numai prin observarea şi cunoaşterea frumuseţilor şi 
bogăţiilor ei de către cei mai mici locuitori ai pămăntului. 

 Natura este cea mai mare bogăţie a unui popor, nu numai a noastră - generaţia actuală, ci şi a celor 
viitoare, de aceea se impune ca fiecare tânăr cetăţean al ţării să cunoască şi să ţină seamă de realităţile 
ecologice ale ţării. 

Pădurea înseamnă viaţă: de la sămânţa abia încolţită în pământ, până la arborii seculari, de la fluturele 
multicolor, până la uriaşul urs al Carpaţilor. Se spune că, în viitor, cel care va avea aceea pădure va avea 
aur. 

 Prin toate acţiunile desfăşurate am educat copiii să ajute la ocrotirea şi îngrijirea pădurii în special şi 
a naturii în general, căci a înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a salva natura atât de ameninţată 
astăzi înseamnă să stopăm nechibzuinţa ce primejduieşte viaţa Terrei, stăvilim urgia poluării păstrând 
planeta curată atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare. 

 „Duşmanul” faţă de care lumea plantelor şi cea animalelor sunt neputincioase este omul. Oricât de 
puternic ar fi un pom, el este neputincios în faţa drujbaşului care se apropie de el cu intenţii rele, care poare 
doborî rapid cei mai puternici „giganţi” ai pădurii, dar pentru a creşte la loc este nevoie de multe decenii, 
secole şi chiar milenii. 

Din toate activităţile noastre desfăşurate în luna pădurii, precum şi din alte excursii din timpul anului, 
i-am făcut pe copii să înţeleagă, că pe lângă peisajul încântător pădurea oferă: aer curat (oxigen) lipsit de 
poluanţi, apă potabilă, minerală şi terapeutică de înaltă calitate, umiditate şi temperaturi apropiate de 
confortul termic. 

 Copiii au constatat că un copac cu frunzele şi crengile rupte este în pericol, poluarea îl distruge, iar 
cu cât dispar mai mulţi copaci aerul este mai poluat. 

În cadrul acestor acţiuni copiii şi-au îmbogăţit universul cunoaşterii referitoare la pădure şi locuitorii 
ei. 

„Pădurea este casa lupului, a ursului, a veveriţei, a vulpii”, „Pădurea este ţara ciupercuţelor care 
iubesc răcoarea şi umiditatea”, „Pădurea este împărăţia insectelor şi florilor iubitoare de răcoare”. 
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„Cum pe planetă trăiesc mai multe rase de oameni, în pădure trăiesc în armonie mai multe specii de 
arbori ” (salcâmi, stejari, brazi, pini, arţari). 

„Locurile luminate” din pădure unde nu trăiesc copaci, ci doar iarbă şi flori se numesc luminişuri, 
unde mii de fluturi zboară din floare în floare polenizându-le.  

„Pe crengile copacilor sunt mii de păsărele care ne încântă auzul (privighetori, ciocârlii, cuci, 
rândunele)”. 

 Pădurarul este primul ocrotitor al pădurii. Copiii au descoperit toate aceste minunăţii care le-au 
stârnit interesul şi angajarea într-un proces de ocrotire a pădurii şi de prevenire a dezastrelor ecologice. 

 În urma acestor acţiunii copiii au reuşit în mare măsură să rezolve anumite fişe de lucru cu acţiuni 
benefice şi respectiv dăunătoare pădurii (Aşa da, aşa nu) au redat plastic anumite aspecte care i-au fascinat 
(pictură, modelaj, colaj) s-au întrecut în a da răspunsuri corecte în cadrul cocursului „S.O.S.- Pădurea!” în 
cadrul spectacolului „Când am fost noi la pădure” au recitat frumoase poezii despre pădure, au cântat multe 
cântecele cu acelaşi conţinut, au jucat rolul ursului, al lupului, al cerbului, al căprioarei şi al altor vieţuitoare 
ale pădurii, în spectacolul „Carnavalul din pădure”, au dansat dansul tematic „Plantăm puieţi” şi de 
asemenea au răspuns foarte corect întrebătilor din cadrul concursului „Răspunde repede şi bine” (cunoştinţe 
despre tot ceea ce înseamnă pădure). 

 Prin analizarea acestor acţiuni cu un puternic caracter educativ, ne-am dat seamă că ne-am realizat 
obiectivul major: orientarea copiilor spre activităţi constructive şi eliminarea celor cu caracter distructiv. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

ENIU OFELIA-GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” NĂVODARI – CONSTANŢA 

Motto: ,, Nimic din ce faci nu poate schimba trecutul, dar tot ceea ce faci poate schimba viitorul!" 

 Caracterul creator al activităţii în orice domeniu al vieţii noastre sociale, nevoia oamenilor de a se 
adapta în continuu la situaţii, la procese şi probleme de muncă mereu noi, impun cu hotărâre ca şcoala 
alături de funcţia ei informativă să dezvolte aptitudinile intelectuale ale elevilor, flexibilitatea, independenţa 
şi creativitatea gândirii lor, capacitatea de a folosi cu randament maxim zestrea de cunoştinţe şi de a dobândi 
altele noi, în conformitate cu cerinţele progresului rapid al vieţii sociale.  

 Dincolo de şcoală şi constrângerile acesteia, elevii preferă activităţile extraşcolare în procesul 
educaţional, educaţia non-formală şi, în general tot ceea ce nu se concretizează în note.  

 Dragostea, înţelegerea, tonul şi modalitatea de comunicare dezvoltată în activităţile extraşcolare 
conferă elevului curaj şi încredere, amplifică stima de sine, şi contribuie la dezvoltarea creativităţii atât a 
elevului cât şi a cadrului didactic.  

 Entitate socială, Omului îi place viaţa în colectivitate. Toate activităţile extraşcolare pregătesc elevul 
pentru integrarea şi adaptarea acestuia la provocările societăţii. Într-o excursie sau tabără elevul învaţă să 
se descurce fără ajutorul celor de acasă, învaţă despre cinste şi corectitudine ( nu …,,împrumută” din 
lucrurile colegilor ) , exersează toleranţa şi perseverenţa, aplică lucrul în echipă, cooperarea şi întrajutorarea 
( nu face farse nesărate ). Având un model, membru al familiei sau profesor, elevul reuşeşte să dezvolte 
abilităţi de loialitate, de generozitate şi bunătate, de curaj, încredere şi forţă pentru a putea trece învingător 
peste obstacolele şi încercările vieţii.  

 Activităţile extraşcolare în procesul educaţional îi orientează cu modestie pe elevi în formarea 
caracterului, în respectul pentru muncă şi frumos, în asimilarea şi însuşirea normelor morale şi etice, civice 
în descoperirea bucuriei cunoaşterii (exemple: Ziua Internaţională a Mării Negre-31 octombrie, Ziua Apei-
23 martie, Ziua Pământului-22 aprilie, Ora Pământului-30 martie, între 20.30 şi 21.30, Ziua Păsărilor-21 
martie, Ziua Pădurilor-21 martie, , Ziua Mediului-5 iunie ). Parcursul fiecăruia dintre noi, e modelat şi 
şlefuit la fiecare întâlnire cu persoane posibile modele.  

 Activităţile extraşcolare în procesul educaţional sunt zboruri până-n înaltul cerului sau vâsliri contra 
curentului cu unduiri precum valurile mării, ce contribuie la flexibilitatea gândirii elevilor, a părinţilor şi, 
nu în ultimul rând a cadrelor didactice.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

EPURE ALINA 
LICEUL TEORETIC ,, ION GH. ROŞCA” 

OSICA DE SUS, OLT 

 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casa, de satul sau 
oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o puternică 
încărcătură emoţională . Activitatea extracurriculară are forme variate. 

 Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică , generează sentimente 
patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. 
Din experienţa didactică în mediul rural am constatat că, înaintea venirii la şcoală, copilul se află sub 
influenţa benefică a folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora satului, 
care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale. În evoluţia lor serbările se leagă strâns şi cu evoluţia 
sentimentelor de mândrie naţională, inspirate din momente importante „1 Decembrie”, ” 24 Ianuarie”, „Ziua 
Eroilor”etc. 

 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu 
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile 
care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie 
deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru 
copii. 

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

 Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi 
extraşcolare în cercuri de elevi. Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: 
activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, turistice 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 

 Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

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

 Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. desen, 
între clasele de nivel primar. 

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

 Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
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 În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

 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: 
Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera Internaţional, 

1981  
Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.  
Neacşu I., Motivaţie şi învăţare, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1978;  
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
Şchiopu, U., Verza, E.: Psihologia vârstelor – Ciclurile vieţii, Editura didactică şi pedagogică, 1997; 
www. didactic. ro .  
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ROLUL ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR EPURE MIHAELA SORINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI, GRĂDINIŢA NR.1 MORTENI 

„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 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. 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. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. 

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, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 
cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la momentul potrivit. 

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

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; 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROFESOR: ERDEI EMESE KATALIN 
COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD 

 Organizarea activităţilor extrașcolare pentru elevi a avut în ultimii ani o creştere semnificativă în 
majoritatea școlilor, mai ales de când s-a introdus săptămâna “Scoala Altfel”. 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.  

Aceste activități care deobicei se desfășoară intr-un mediu extrașcolar permit dezvoltarea unor 
aptitudini speciale. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire la astfel de activităţi. O latura pozitivă a programelor extraşcolare este faptul că antreneză copiii în 
activităţi cât mai variate şi bogate, dar cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. 
Un alt punct forte este ca prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptitudini 
ale copiilor.  

  Dealtfel este si scopul activităţilor extraşcolare 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, 
precum si fructificarea talentelor personale 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 seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, parcurile de aventuri, trasee turistice, 
activitățile sportive, piesele de teatru, filmele educative, spectacolele, atelierele creative, spectacolele în aer 
liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

In acest an scolar mi –am propus ca diriginte la o clasa de a VI-a urmatoarele activități: 
* în prima zi, paintball, este o activitate sportiva-recreativa
* următoarea zi, excursie tematica “Izvor de istorie”
* a treia zi, atelier de creatie “Sarbatorile pascale”
* a patra zi va fi dedicata sportului, “Ziua Sportului”
* ultima zi vom merge la biserica pentru activități cultural-religioase legate de sarbătorile pascale
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR EVA FELICIA 
LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI”SĂBĂOANI, NEAMȚ 

Educația copiilor este un scop comun al familiei și școlii. În acest sens, trebuie să existe o permanentă 
preocupare pentru o bună colaborare. Existența unei relații bune între familie și școală va determina implicit 
o dezvoltare armonioasă a copilului. În zilele noastre, școala și părinții trebuie să conștientizeze că nu se
pot obține beneficiile acestei colaborări dacă ea nu este una sinceră, ce urmărește formarea competențelor 
și susținerea valorii fiecărui elev. Nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt 
întotdeauna deschiși la această colaborare.  

Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic pentru sporirea eficacității intervențiilor 
educaționale de ambele sensuri. În absența acestei cooperări, copilul va resimți multe aspecte negative în 
evoluția lui școlară și de perspectivă.  

Implicarea părinților în activitățile extracurriculare vine să întregească rolul acestor activități în 
dezvoltarea copiilor. Cadrul didactic și părintele implicat în aceste demersuri vor realiza un tot unitar. 
Părinții pot sprijini aceste activități extracurriculare pornind de la propuneri de astfel de activități, susținerea 
copiilor din punct de vedere material și psihologic, realizarea acestora prin directa implicare în desfășurarea 
de activități alături de copii și cadrele didactice, întărirea beneficiilor pozitive. Aceste activități determină 
creșterea stimei de sine a copiilor prin resursele emoționale determinate și antrenate, un aspect deloc de 
neglijat și care în zilele noastre este din ce în ce mai mult afișat și dorit. 

Se pot organiza și desfășura ateliere de lucru, activități joc, întâlniri oficiale, participări la activități 
informale în clasă, grupuri de discuții, excursii, drumeții, concursuri. Părinţii pot fi captați de şcoală prin 
forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i astfel să adere la ideea de colaborare activă, 
acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Părinții care participă la activitățile 
extrașcolare pot fi și buni observatori ai interesului și grijei școlii față de copii. Copilul poate trăi altfel de 
experiențe, se poate motiva și susține elevul pentru a-și îmbunătăți atitudinea față de școală. Activităţile 
extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă căci ele produc o stare de bine, bucurie, amplifică interesul pentru 
învățare, dezvoltă competențe, cooperarea chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Aceste activități contribuie și la educația civică a elevilor, aceștia putând să beneficieze de valențele 
pozitive din punct de vedere educativ, formativ și informativ. Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest 
tip de activitate să-şi cunoască elevii, să sporească dezvoltarea acestora, să-i pregătească pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru 
elevi, de creativitatea acestuia, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa 
de elevi . 

Un obiectiv important al școlii este și trebuie să fie promovarea unei culturi participative și părinții 
să colaboreze pentru a favoriza principalul protagonist al procesului educațional. Un parteneriat educațional 
autentic va contura un viitor eficient copilului. 

Bibliografie: 
• Constantin Cucoș, ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2002;
• Eugenia Șincan, Gheorghe Alexandru, ,,Școala și familia”, Editura ,,Gheorghe-Cârțu Alexandru”,

Craiova, 1993. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PREȘC. FARCAȘ LUCICA 
GPN RĂSTOLIȚA, JUD. MUREȘ 

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 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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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. 

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 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 preșcolarilor 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 copiilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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 constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei..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.  

Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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TEATRUL- ACTIVITATE EXTRACURRICULARǍ 

PROF. FARCAŞIU OTILIA 

Educaţia extracurricularǎ este la fel de importantǎ şi utilǎ în dezvoltarea personalitǎţii elevului precum 
cea curricularǎ. Vorbim despre o învǎţare nonformalǎ şi despre petrecerea timpului liber într-un mod 
relaxant şi plǎcut. Aceasta presupune activitǎţi care au loc în afara mediul şcolar şi sunt preferate de elevi 
deoarece sunt mai atractive. Printre aceste activitǎţi extracurriculare sunt şi piesele de teatru jucate de elevi 
sau vizionate de aceştia. Piesele de teatru pot fi atât în limba românǎ cât şi în alte limbi strǎine.  

Teatrul este o « clǎdire sau loc special amenajat în vederea reprezentǎrii de spectacole ; p.ext. 
instituţiede culturǎ care organizeazǎ spectacole », « spectacol, reprezentaţie dramaticǎ » (***, DEX, Ed. 
Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998, p.1078).  

Astfel elevii au ocazia sǎ cunoascǎ un alt mediu cultural şi sǎ le fie stimulat un comportament creativ 
şi un alt stil de viaţǎ, având posibilitatea de a-şi verifica şi îmbunǎtǎţi cunoştinţele culturale şi lingvistice. 
Contactul direct cu dramaturgia a dus la stimularea interesului pentru activitǎţi socio-culturale şi pentru 
cunoaştere (plǎcându-le o piesǎ de teatru a unui scriitor au cǎutat sǎ citeascǎ şi alte piese scrise de acelaşi 
autor şi chiar alte informaţii despre acesta). 

 Socializare în limba maternǎ sau într-o altǎ limbǎ a dus la stabilirea unor relaţii de prietenie cu alţi 
tineri pasionaţi de culturǎ şi în mod special de teatru. Învaţǎ din spectacolele la care asistǎ sǎ aprecieze 
valorile morale (cinstea, sinceritatea, etc) şi culturale. De asemenea aflǎ cum trebuie sǎ se comporte, ce 
trebuie sǎ facǎ şi ce nu trebuie sǎ facǎ atunci când merg la teatru. Din contactul cu dramaturgia se dezvoltǎ 
preţuirea valorilor culturale, dragostea pentru artǎ şi pentru frumos, pentru operele scriitorilor români sau 
strǎini. Învaţǎ sǎ îşi afirme şi sǎ îşi susţinǎ ideile. Curiozitatea astfel cultivatǎ îi îndeamnǎ sǎ citeascǎ şi sǎ 
îşi doreascǎ sǎ cunoascǎ mai mult, le dezvoltǎ imaginaţia.  

Atât activitǎţle curriculare cât şi cele extracurriculare sunt importante în dezvoltarea armonioasǎ a 
personalitǎţii elevului. 

Bibliografie 
***, DEX, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998, p.1078  
http://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/Educatia-prin-teatru-si-pentru919.php 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. FĂTU CRISTINA/PROF. CHIMIE-FIZICĂ, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU I. IONESCU ” 

COM. CALVINI/JUD. BUZĂU , 

 Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, 
ci ca o personalitate armonioasă.’’( Albert Einstein) 

 Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională a 
şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să cunoască 
şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive. 
Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, conştientă 
şi responsabilă a acestora în propria formare. 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de 
a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare.Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele 
proprii, fapt care va avea ulterior omare influenţă asupra succesului şcolar. 

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, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase 
pentru o integrare în societate.  

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

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

 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” 

 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– pregătirea copilului pentru viaţă.  

Exemple de activităţi extraşcolare 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 

activitate. 
Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa 

obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. 
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Desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții 
bisericii, școala. 

 În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,Să nu-
i educăm pe copiii noştripentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu 
ne permite săştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin 
însprijinul acestui demers. 

 Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Bibliografie: 
Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001 
Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002 
Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1987 
Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL – PROIECT DE PARTENERIAT 

JUDEȚEAN: "NATURA – PRIETENA NOASTRĂ" 

PROF. ÎNV. PRIMAR FĂTU GABRIELA MONICA 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARIN VICTORIA SIMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÎRSCOV 

Prin implicarea şcolii noastre în proiectul NATURA – PRIETENA NOASTRĂ, elevii şi profesorii 
şi-au propus să cultive în rândul preșcolarilor și elevilor de orice vârstă respectul față de natură în toate 
formele împreună cu sentimentul datoriei de a proteja mediul prin gesturi simple: păstrarea curățeniei, 
îngrijirea plantelor, a spațiului de joacă, a parcului, ocrotirea animalelor, economisirea resurselor: apă, 
curent electric, energie termică, precum și reciclarea, refolosirea. Grija față de mediu înseamnă și grijă față 
de comunitate, preocupare pentru bunăstarea și sănătatea sa.  

Prezentarea proiectului: NATURA – PRIETENA NOASTRĂ 
Problemele legate de mediu trebuie studiate de la cele mai fragede vârste şi acest lucru poate fi realizat 

cu o mare eficienţă în cadrul unităţilor de învăţământ. 
Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi 

mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor, a tot ce există pe pământ, iar copiii 
trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care 
îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

Comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel 
mai bine toată viaţa. La această vârstă, educaţia ecologică se realizează mai ales prin accentuarea 
sentimentelor şi atitudinilor, deoarece copilul şcolar mic este mai sensibil şi se află la începutul acumulărilor 
sale teoretice referitoare la aspectele legate de elementele structurale şi funcţionale ale mediului. 

Dată fiind deschiderea şi receptivitatea de care dau dovadă copiii şcolari mici, acum este momentul 
să-i sensibilizăm şi să-i facem să privească atent la tot ceea ce îi înconjoară. Prin acest proiect ne 
propunem să antrenăm şcolarii în diverse acţiuni: confecționarea căsuțelor pentru păsărele (ele vor fi donate 
colegilor din mediul urban cu scopul de a fi montate în parcul școlii și în parcurile din apropiere), vizită la 
Ocolul Silvic Pîrscov în vederea instalării cantinei păsărelelor, efectuarea unor acţiuni de curăţenie şi 
întreţinere a curăţeniei în curtea școlii, plantarea de flori, colectarea deşeurilor reciclabile, confecţionarea 
de obiecte frumoase din materiale reciclabile, asigurând exprimarea liberă şi creativă a celor mici. 

 Scopul proiectului 
Formarea unor atitudini şi comportamente ecologice la şcolari, în vederea adoptării unei conduite 

corespunzătoare în raport cu natura înconjurătoare. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
* Dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă
* Însușirea cunoștințelor cu privire la elementele lumii înconjurătoare de către cel puțin a 60% dintre

școlari, în timpul a cel puțin trei ieşiri în mijlocul naturii. 
* Respectarea regulilor de protecţie a naturii, prin participarea directă la acţiuni practice a cel puțin

70% dintre școlarii înscriși în proiect.  
* Exprimarea liberă a potenţialului creativ, prin confecţionarea a cel puțin o lucrare din materiale

reciclabile. 
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 
 Beneficiari direcţi: 200 copii şi cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar si gimnazial din 

mai multe unităţi de învăţământ; 
Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinți, comunitatea locală. 
Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului : 
* Școlarii vin în contact direct cu natura prin desfăşurarea unor activităţi cu caracter practic,

dezvoltându-se astfel abilităţi specifice protejării mediului a cel puțin 75% dintre participanții la proiect. * 
Au prilejul să petreacă timpul liber într-un mod activ, asigurându-se, astfel, nevoia de mişcare şi necesitatea 
consumului energiei specifice vârstei, prin cel puțin patru ieșiri în natură. 

* Școlarii pot relaţiona cu alţi copii de vârstă apropiată, cu adulţi, în contexte situaţionale diverse,
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generatoare de acţiuni adecvate, desfăşurate în echipă. * Se realizează educarea spiritului civic prin acţiuni 
de valorificare a deşeurilor reciclabile, de protejare a micilor vieţuitoare, de înfrumuseţare a mediului 
ambiant. 

* Cadrele didactice au prilejul de a-şi valorifica în mod creativ resursele profesionale proprii.
* Relaţiile cadre didactice-părinţi-comunitate se îmbunătăţesc şi se diversifică.
* Părinţii pot petrece un timp mai îndelungat cu copiii.
* Școlarii pot influenţa în mod pozitiv comportamentul celorlalţi membri ai familiei, prin

manifestarea grijii faţă de mediul ambiant. 
* Comunitatea poate beneficia de oportunitatea de a avea membri care conştientizează problemele de

mediu și necesitatea ameliorării comportamentului față de acesta. 
Modalitățile de monitorizare si de evaluare ale proiectului: 
Se urmăreşte îndeaproape modul în care şi-au îndeplinit sarcinile pe care le-au avut şcolarii/ 

preșcolarii, aceştia fiind stimulaţi prin aprecieri verbale şi prin primirea de stimulente. 
Se înregistrează comportamentul şcolarilor, punându-se accent pe progresele pe care le fac aceştia 

sub aspect comportamental şi atitudinal, faţă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
Se realizează poze la fiecare activitate, care vor fi popularizate la panoul destinat proiectului. 
La finalul proiectului se realizează un portofoliu în care se descrie fiecare activitate, precizându-se 

obiectivele propuse şi măsura în care au fost atinse. De asemenea, portofoliul va cuprinde şi pozele cele 
mai edificatoare. 

Școlarii vor primi diplome de merit, în funcţie de modul în care s-au implicat în acţiunile desfăşurate 
pe tot parcursul proiectului. 

 Continuitatea /sustenabilitatea proiectului 
Vom urmări ce impact au avut demersurile iniţiate în acest proiect asupra copiilor şi comunităţii. Vom 

promova în continuare campaniile de igienizare a spaţiilor locative, de protejare a mediului înconjurător, 
prin diverse mijloace, cum ar fi: afişe, pliante, pancarte. 

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 
Informaţiile despre proiect şi despre rezultatele acestuia se vor difuza la nivelul unităţii, realizându-

se afişe prin care va fi popularizată echipa de proiect: coordonatori, colaboratori, parteneri; de asemenea, 
se va realiza un panou cu denumirea proiectului, unde vor fi afişate fotografii cu aspecte din activităţile 
proiectului, diplome obţinute de membrii grupului ţintă. 

Noțiunile și deprinderile însușite pe parcursul derulării proiectului vor fi valorificate în activitățile 
instructiv - educative din programul zilnic, în cadrul activităților extracurriculare, dar și în familie; 
comportamentul preșcolarilor care participă la proiect va influența și comportamentul membrilor familiei, 
al prietenilor de joacă din parc sau din fața blocului. 
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE LA 
EDUCAREA COPILULUI 

PROF. FAUR ELENA – GRĂDINIȚA P.P. NR. 7 DEVA – STRUCT. 
GRĂDINIȚA P.P. NR. 1 DEVA 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele 
sale specifice, 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. 

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele 
sale specifice, 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.  

 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.  

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 .  
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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 destindere, 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. 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 
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.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: FAUR MARILENA-FELICI 

 Grădinița ofera copilului oportunitatea de a se dezvolta armonios,de a-și dezvolta 
competențe,aptitudini,atitudini și conduite.În acest mediu educațional, copilul își manifestă interesul și 
curiozitatea pentru lucruri noi,învață să se exprime liber,să fie creativ,original,expresiv,să coopereze,să 
empatizeze și să-și exprime fără rețineri opiniile și stările sufletești. 

 Activitățile extrașcolare vin în completarea celor desfășurate în sala de grupă și au un aport important 
în dezvoltarea preșcolarilor,cuprinzând un spectru mai larg și mai„concret”din viața cognitivă,afectivă și 
socială.Altfel spus,acest tip de activități pot îmbogăți,aprofunda,consolida ceea ce s-a abordat deja în cadrul 
activităților de învățare desfățurate la grupă.Copiii sunt antrenați în activități variate,interesan- te,derulate 
la nivel interdisciplinar și care corespund nevoii lor de cunoaștere,de mișcare,de exprimare liberă,de 
interrelaționare și relaxare. 

Din punctual meu de vedere,acest tip de activități constituie o modalitate eficientă de a petrece timpul 
liber într-un mod degajat,într-o atmosferă destinsă și antrenantă, folosind surse informaționale 
diversificate.Un alt aspect ar fi acela că au menirea de a îmbunătăți relațiile dintre copii,dascăli,părinți și 
alți participanți implicați,de a-i aduce împreună în activități derulate „altfel” decât cele cu care suntem 
obișnuiți în sala de grupă,favorizând astfel și o mai bună integrare socială. 

 Printre activitățile pe care le-am desfășurat în ultimii ani școlari se numără cele de colectare de 
materiale reciclabile din casele bunicilor,ateliere de creație, activități de voluntariat,de 
ecologizare,excursii,serbări,diferite concursuri, activități cu salvamontiștii,cu Cercetașii etc. .O să insist 
foarte puțin asupra primelor trei din listă.De ce? Dintr-un motiv simplu:acela că mă încăpățânez să cred 
încă în dragostea românului pentru natură,tradiție,artă și…semeni.Aceste patru elemente, definitorii pentru 
ceea ce înseamnă„ românesc”,în percepția mea,merg mână-n mână cu sensibilitatea noastră artistică.Iar 
preșcolarii posedă un simț artistic moștenit,se pare,alături de o imaginație debordantă.Așa că,o să scriu doar 
esența unei astfel de activități,într-o manieră prescurtată.În urma unei activități de ecologizare a 
împrejurimior grădiniței și cu sprijinul părinților,au luat naștere idei de reutilizare a unor materiale aparent 
inutile… Apoi,în cadrul atelierului de creație,s-au realizat câteva aranjamente inedite din carton,ață 
colorată(gheme de lână),pene de găină,bucăți mici de material roșu, boabe de piper pahare de plastic și 
mină de creioane colorate.Un „cuib cu puișori” și un „clop pentru bunicul”, rezultatele imaginației 
copiilor,al muncii în echipă și perechi și al „creativității de grup” într-o atmosferă relaxată,au reprezentat 
donații în cadrul unui alt proiect. Așadar,într-un timp relativ scurt,au fost vizate câteva dintre aspectele 
esențiale dezvoltării armonioase a preșcolarului:imaginație,creativitate,empatie,cooperare/ interrelaționare, 
socializare,încredere în forțele proprii. 

 În concluzie,consider că activitățile extrașcolare au rolul de a promova învățarea și cunoașterea într-
o atmosferă relaxată,fără presiune și fără un ”targhet” care musai trebuie atins.Aceste activități constituie o 
alternativă eficientă de valorificare a timpului liber,a abilităților și a aptitudinilor tuturor 
participanților,alături de promovarea spontaneității și creativității acestora.Un timp liber bine organizat,în 
care se desfășoară activități atractive,bazate pe cooperare,comunicare,inițiativă, competiție pozitivă,duce la 
transformarea acestor copii în viitori adulți responsa- bili,empatici și competenți. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PREȘC. FEIER MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC 

 Grădinița o lume fermecată, plină de basm, este lăcaşul unde se pun bazele fizice şi spirituale a 
copilului preșcolar. Educatoarea ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi cu mult tact şi răbdare, știe cum 
să-i treacă pragul palatului fermecat pe copii 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, rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

 În cadru activităților extrașcolare, numeroşi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării 
personalități oricărui preșcolar, acumulează o serie de cunoştinţe noi, punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură, urărind alte aspecte decât cele din procesul instructiv-educativ. 

 Activitățile extrașcolare (realizate dincolo de procesul de învăţământ) îşi au rolul şi locul bine stabilit 
în formarea personalităţii copiilor noştri. Acestea sunt desfășurate cu copiii în afara orarului normal al 
grădiniței (ex. excursii, vizite, concursuri școlare, activități culturale, artistice, sportive, tehnico-ștințifice) 
și contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
preșcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniței, 
al procesului de învăţământ.  

 Rolul activităţilor extraşcolare ce se desfășoară într-un cadru informal, urmăresc dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea preșcolarilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinuturi noi și permite 
preșcolarilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi lărgească 
potenţialul intelectual, generat de căutări şi soluţii variate. 

 Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, preșcolarii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

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

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate are posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
intereselor acestora  

 Activităţile extrașcolare deţin un rol important în viaţa preșcolarului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire și acumulare a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care copilul le-a ales, sau 
activităţi organizate de către cadrele didactice. 

 Exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare: 
1. ,,Simfonia toamnei”- colecţionare de material din natură; activităţi gospodăreşti, jocuri şi activităţi

distractive; expoziţie de lucrări; 
2. ,,Ţara mea” - vizitarea Secţiei de istorie şi a Expoziţiei de artă populară;
3. ,,Învăţăm să dăruim!”- acţiune de binefacere pentru copiii săraci;
4. ,,E vremea colindelor!”- realizarea unor lucrări, felicitări pentru sărbătorile de iarnă; Serbarea de

Crăciun; 
5. ,,Iarna şi bucuriile ei”- concurs de pictură cu expoziţie; jocuri şi concursuri de iarnă;
6. ,,Eroii focului, pompierii!”- vizită la ISU Banat;
7. ,,E ziua ta, mămico!”- moment surpriză pentru mămici (cântece, poezii, prăjituri şi felicitări lucrate

de copii); 
8. ,,Ne jucăm, desenăm, circulaţie-nvăţăm!”- activitate în cadrul parteneriatului “Micul pieton”;
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9. ,,Un copil, un copac, o floare!”- plantare de flori şi pomi în cadrul proiectului
“ECOGRĂDINIŢA”; 

10. ,,E ziua ta, copile drag!”- întreceri sportive; concurs de desene pe asfalt;
11. ,,Copilărie fericită!”- serbarea de sfârşit de an şcolar;
Pe parcursul anului: 
• vizionare de spectacole pentru copii;
• participari la expoziţii şi concursuri, evenimente pentru copii;
• activităţi în cadrul parteneriatelor;
• ieşiri în natură - jocuri libere;
• vizitarea unor obiective cu interes cultural, educaţional;
• sărbătorirea zilelor de naştere;
• plimbări şi drumeţii;
 În final, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extrașcolare. Privind necesitatea de a modifica mult modul de gândire, cadrul didactic trebuie să evite critica 
în astfel de activităţi, să încurajeze preșcolarii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

Bibliografie: 
1. Preda, V(coordonator)-Grădinița altfel(scrisori metodice), Editura V&I Inegral, București, 2003
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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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. INV.PRES. FELOIU RAMONA 

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. 

 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 . 

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. 

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 reala.  
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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. 

1. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura «
Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

2. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucureşti, 2007 

1427



ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAṢCOLARE 
 ȊN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

PROF. FERICEANU CLAUDIA RODICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUNTEṢTI 

 Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreṣte identificarea ṣi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum ṣi stimularea comportamentului 
creativ ȋn diferite domenii.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate si bogate in continut, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei ṣi fructificarea talentelor personale. 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. 

 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, 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 aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale ofera elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimulateaza și orienteaza copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

 Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

 Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

 Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
 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. 

Bibliografie: 
Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
 Ministerul Educaţiei ṣi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista ȋnvăţământului preṣcolar, 

3-4/2006 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE - PRILEJ DE IDENTIFICARE ŞI 
CULTIVAREA OBICEIURILOR PASCALE ÎN STRÂNSA LEGĂTURĂ CU 

NATURA ȘI STIMULAREA COMPORTAMENTULUI CREATIV LA 
PREȘCOLARI 

PROF. DOCHIA FIAT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA 

STRUCTURĂ: GRĂDINIȚA P.P.3, JUD. TIMIȘ 

 “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”)  
Grădinița 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 conținutul 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 copiilor.  

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. 

Nevoia de joc şi acţiune a copilului, respectarea unor reguli, implicarea directă în realizarea sarcinii, 
transpunerea în diferite roluri şi situaţii sunt tot atâtea elemente ce stimulează şi consolidează unele trăsături 
ale personalităţii: curajul, voinţa, hotărârea, competivitatea. 

Crearea unei situaţii pozitive favorizează activitatea grupei, trezeşte interesul pentru joc, îl motivează. 
Sărbătorile şi aniversările importante din viaţa ţării şi a copiilor sunt un bun prilej de destindere, de 

bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, 
deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate și să le stârnească interesul pentru cunoaştere 
prin formularea unor “de-ce-uri” mai incitante: 

În cadrul activităţilor desfăşurate în grădiniţă trebuie să se obţină formarea premiselor unei conştiinţe 
religioase, morale şi culturale şi a unor comportamente ce vor deveni ulterior fireşti, naturale, de la sine 
înţelese, puternic interiorizate. 

Cele învăţate în primii ani de viaţă constituie suport durabil al achiziţiilor morale, religioase şi 
culturale din anii următori ai şcolii.  

Educaţia prin credinţă şi transmiterea fondului de valori culturale tradiţionale are menirea de a anula 
pornirile rele şi de a cultiva pe cele bune, de a oferi copiilor stabilitate,încredere, iubire de semeni, de a 
învăţa binele, frumosul, morala, credinţa şi iubirea. 

Obiceiurile străvechi exprimă strânsa legătură a omului cu natura. „Împodobirea bradului, 
Sărbătoarea Floriilor, Paștele ,Venirea iepuraşului, Paparuda”, sunt ceremonii cu caracter religios şi laic 
care alcătuiesc un tot inseparabil şi oglindesc trecutul bogat şi valorile poporului nostru. 
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Paştile la români este o sărbătoare care uneşte familia şi este un prilej de bucurie şi veselie, pe de-o 
parte că Isus Hristos a înviat, pe de altă parte că natura începe un nou ciclu al vieţii. 

Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare bucurie şi caută în acelaşi 
timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială. 

Puţine zile ne despart de cea mai frumoasă și plină de evlavie sărbătoare creştină – SFINTELE PAȘTI 
– sărbătoarea familiei, a iubirii, când, de la mic până la mare, de la bogat la sărac, simţim bucurie firească,
o bucurie duhovnicească, acel simţământ pe care îl deşteaptă în noi Învierea Domnului, prin care ni se
întemeiază credinţa şi nădejdea noastră într-o viaţă viitoare mai bună şi nesfârşită. 

Paştile cade la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în natură 
învie. Natura ne bucură simţurile cu parfumul şi haina ei nouă, reactivând în noi pofta de viaţă, de speranţă. 

 Copiii iubesc aceasă sărbătoare nu pentru latura ei religioasa, ci pentru latura laică – venirea 
iepurașului cu cadouri. Copii sunt fascinaţi de frumusețea naturii, de jocurile copiilor în natură , de 
povestirile cu și despre despre peripețiile IEPURAȘULUI DE PAȘTE 

Curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre trzirea naturii la viață, despre învierea lui Isus , 
despre obiceiurile și tradițiile de Paști și despre semnificaţia IEPURAŞULUI DE PASTE sunt un bun prilej 
de identificare şi cultivare a sentimentului de iubire și respect a aproapelui și de ce nu, de stimular a 
comportamentului creativ.  

Pentru cea mai asteptată sărbatoare a primăverii, copiii grupei ALBINUŢELE au apelat in egală 
masură la tradiție, stiind să accepte și obiceiuri mai recente. 

Au invățat despre frumusețile primăverii, despre bucuria trezirii la viață a naturiii, au participat alături 
de educatoare la amenajarea sălii de grupă, la confecţionarea felicitărilor pentru cei dragi. 

Pentru că în săptămâna 15 – 19.04.2019 în unitatea noastră se desfășoară programul „ŞCOALA 
ALTFEL – SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” în calendarul ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE am cuprins și acțiuni care pregătesc copiii pentru ,, 
BUCURIILE IEPURASULUI " 

- „Copiii și natura!” excursie tematică organizată în parteneriat cu părinții la Ferma ,,ROBERT 
RANCH ,, Dudești pentru a cunoaşte frumuseţile NATURII prin contact direct cu realitatea . 

- ,,Micii cofetari ,, activitatea gospodărescă- pregătirea prăjiturelelor pentru PAȘTE 
- ,, Parada pălărilor ECO,, cu IEPURAȘUL DE PAȘTE activitate interactivă de educaţie ecologică 

și creative - copii își vor prezenta creațiile iar iepuraşul află de la copiii cum s-au pregătit de Paşti . Împreună 
cu părinții ne bucurăm intens, redevenim pentru clipe lungi din nou copii . Vom încerca să sădim treptată 
în sufletele copiilor iubire pentru reănoirea naturii , pentru ISUS și semeni, bucuria de a primi și de a adărui. 

La aceste acţiuni copiii participă cu inimile deschise şi sufletul încărcat pozitiv, dornici de a 
cunoaşte,de a empatiza cu simbolurile laice dar și cu cele creştine şi religioase. 

 Pentru a aduce în suflete, bucuria şi emoţia minunatei şi sfintei nopţi a învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos în familie, fiecare dintre noi împlinim datinile primite din bătrâni. De la toleranţă şi iertare la 
spovedanie, împărtăşanie şi până la pregătirea coşului pascal din noaptea Învierii. Paştele este o punte de 
legătură între trecut şi prezent 

Să primim cu bucurie şi evlavie Sf. Paşti - Sărbătoarea Sărbătorilor! 

Bibliografie :  
• Curriculum pentru educaţie timpurie (copii de la naștere la 6 ani) -MEN -2017
• 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: 
• Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
• Indrumator “Elemente de educatie religioasa pentru invatamantul prescolar”-Vol.II, Bucuresti, 1999;
• Gheorghe Babut “Biblia ortodoxa romaneasca in imagini” , Ed.”Pelerinul roman”- Oradea 1991
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ROLUL SI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. FĂINIȘI IULIA-MIHAELA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

„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 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. 

1431



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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2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire
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CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
IMPLICAREA PĂRINȚILOR ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

PROF. FANU IOANA-VALENTINA 
LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

SCOPUL CERCETĂRII 
Am efectuat această cercetare cu scopul de a afla cât mai multe despre percepţia părinţilor referitor 

la participarea lor la activităție extrașcolare organizate de școală şi despre îmbunătăţirile pe care aceştia şi 
le doresc în acest sens. 

La baza acestei studiu de caz stă în special optimizarea relaţiei instituţiei de învăţământ şcolar cu 
familia copiilor din şcoală şi detectarea unor moduri noi de colaborare dintre factorii educaţionali implicaţi 
în folosul şi beneficiul copilului. 

TIPUL CERCETĂRII: calitativă, micro, constatativă şi aplicată. 
OBIECTIVELE CERCETĂRII 
a. Determinarea percepţiei părinţilor asupra participării lor la activitățile extrașcolare organizate de

şcoală. 
b. Detectarea/ găsirea activităţilor extrașcolare care prezintă interes pentru părinți.
c. Analizarea situaţiilor care favorizează şi /sau blochează participarea părinților la activitățile

extrașcolare ale copiilor. 
IPOTEZELE CERCETĂRII 
IPOTEZA 1  
Cu cât părinţii consideră mai importantă colaborarea lor cu şcoala, cu atât vor participa la mai multe 

activităţi extrașcolare oferite de aceasta. 
IPOTEZA 2 
Dacă părinţilor le-au plăcut activităţile extrașcolare la care au participat în cadrul şcolii, atunci aceştia 

vor investi şi pe viitor mai mult timp în participarea la aceste activităţi. 
IPOTEZA 3  
Dacă părinţii au participat la activităţi extrașcolare organizate de şcoală, atunci ei vor contribui la 

elaborarea unor noi idei pentru diversificarea activităţilor desfăşurate în cadrul şcolii. 
VARIABILELE CERCETĂRII 
Independente Dependente 
- colaborarea cu şcoala; - participarea la activităţi educaţionale;  
- participarea părinţilor la diferite activităţi; - idei noi;  
- deschiderea şcolii spre familie. - colaborare în interesul elevului. 
EŞANTION 
La cercetarea de faţă au participat 53 de părinţi cu copii şcolari, care au acceptat să completeze 

chestionarul acesta în luna mai al anului 2018. Dintre aceştia 25 respondenţi sunt bărbaţi, iar 28 de 
respondenţi sunt femei. 

Majoritatea părinţilor, 36 de respondenţi, care au completat chestionarul au vârsta cuprinsă între 31 
şi 40 de ani, doar 4 părinţi sunt mai tineri de 30 de ani, iar 13 dintre cei chestionaţi au peste 40 de ani. 

În privinţa studiilor, conform datelor, reiese că aproape jumătate din totalul părinţilor chestionaţi (44 
%) au studii liceale, 9 respondenţi au studii postliceale aproximativ un sfert au studii universitare (24,5 %), 
2 respondenţi au studii universitare iar 6 altele.  

Copiii părinţilor chestionaţi frecventează clasa după cum urmează: 
- 20,8 % frecventează clasa I = 11 şcolari; 
- 24,5 % frecventează clasa a II-a = 13 şcolari; 
- 24,5 % frecventează clasa a III-a = 13 şcolari; 
- 30,2 % frecventează clasa a IV-a = 16 şcolari; 
METODA UTILIZATĂ 
În realizarea acestui studiu de caz am folosit metoda anchetei bazată pe chestionar. „Chestionarul de 

cercetare reprezintă o tehnică şi, corespunzător, un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu 
de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de 
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către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri 
ce urmează a fin înregistrare în scris.”  

Chestionarul aplicat este de concepţie proprie, fiind format din 14 de întrebări. Dintre acestea o 
întrebare este deschisă, iar celălalte întrebărilor sunt întrebări închise: zece cu o singură variantă de răspuns 
şi trei întrebări cu mai multe variante de răspuns.  

INTERPRETAREA DATELOR 
Ipoteza 1 
Părinții au conștientizat importanța activităților extrașcolare, participând la activitățile propuse de 

școală. Din perspectiva acestor date primite consider ipoteza confirmată. 
Ipoteza 2 
Cu toate că există și excepții, 46 dintre părinții chestionați, cărora le-au plăcut majoritatea activităților 

desfășurate, ar aloca în viitor participării la aceste activități aproximativ 1-2 pe lună, 16 respondenți chiar 
mai mult de 3 ore pe zi. Din acestă perspectivă consider ipoteza verificată. 

Ipoteza 3 
În urma participării părinților la diverse activități extrașcolare oferite de școală, toți au venit cu idei 

de activități pe care ar dori să le implementeze în cadrul școlii. Jumătate dinte chestionați au propus 3 sau 
mai multe activități. Din acest motiv consider ipoteza verificată. 

Concluzii şi recomandări 
Am pornit această lucrare cu intenţia de a efectua o cercetare amănunţită cu privire la ceea ce 

înseamnă participarea părinților la activități extrașcolare şi de a analiza situaţia actuală în ceea ce priveşte 
colaborarea dintre cei doi factori educaţionali cu scopul de a îmbunătăţi relaţia dintre cei implicaţi şi mai 
ales de a stimula implicarea acestor factori în educaţia activă a copiilor, viitori membri activi ai comunităţii. 

Desigur sunt conştientă de faptul, că părinţii nu se pot implica în egală măsură în educaţia copilului 
lor şi că probabil din lipsa de timp nu pot participa la marea majoritate a activităţilor oferite şi desfăşurate 
în cadrul școlii. Pentru noi ca şi cadre didactice implicate în educaţia copiilor, este foarte important de a 
atrage părinţii în aceste programe educative, de a descoperi activităţile care prezintă interes atât pentru copii 
cât şi pentru părinţi, cu scopul de a-şi înţelege şi cunoaşte mai bine copilul şi propriul rol educativ. 

Munca cu părinţii în folosul şi beneficul copilului constituie o provocare pentru majoritatea cadrelor 
didactice şi este necesar ca în primul rând părinţii să fie încurajaţi să participe activ la programele 
educaţionale oferite şi să-şi asume rolul de educator în locul celui de spectator în educaţia copilului.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR: FARC NELI-ROMANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUNTESTI 

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. 

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. 

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 in educaţia tradiţională, indiferent 
dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te 
conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

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. 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.În concluzie, 
putem menţiona faptul că, activităţile extracurriculare desfăşurate la nivelul învăţământului primar, 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. 

Bibliografie: 
1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord., ( 2008), Psihologie şcolară, Ed.Polirom,Iaşi;
2. Ştefan, Mircea (2006), Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, București;
3. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în

“ Învăţământul primar“ nr. 1/2000 , Ed. Discipol, Bucureşti. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

FLORENTINA FARCAȘ PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
GRĂDINIȚA P.P. DUMBRAVA MINUNATĂ 

STRUCTURA P.N. NR. 1 HUNEDOARA 

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 
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. 

-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. 
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 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 
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interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, 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. 

 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: 
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, 2009. 
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MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITĂȚILE 
EXTRACURRICULARE 

PROF.FARCAȘ MAN LUMINIȚA 
GRĂDINIȚA CU PP”LUMEA PITICILOR”DEJ 

Se spune că, atunci când te afli în faţa unei situaţii dificile,cu alternative,întrebări şi piedici de 
înfruntat,e bine să te întorci cu gândul în trecut,să-ţi reaminteşti o situaţie similară şi implicit sentimentele 
şi etapele pe care le-ai parcurs în rezolvarea acesteia.Acest exerciţiu ne ajută să căpătăm încredere în noi,să 
adunăm suficientă energie pentru a parcurge toate evenimentele care ne aşteaptă. 

Acelaşi lucru îl simţim atunci când ne întoarcem, în timp şi spaţiu,în lumea satului românesc,în acele 
locuri în care tradiţiile,obiceiurile şi ritualurile se păstrează nealterate. 

Un tip de activitate extraşcolară pe care am desfăşurat-o în grădiniţă cu copiii au fost serbările 
tradiţionale de iarnă, în cadrul cărora am încercat să readucem în memoria celor plecaţi de la sate acea 
atmosferă specifică perioadei de sărbătorire a Crăciunului.Una dintre cele mai reuşite mi s-a părut a fi cea 
cu titlul:”SEZATOARE” în care decorul reconstituie interiorul unei camere ţărăneşti,cu laviţe acoperite 
cu cuverturi ţesute în război,cu motive florale,din lână şi bumbac colorat natural cu plante,cu icoane pe 
sticlă agăţate pe perete,cu pat cu perne din puf de gâscă ,învelite în feţe de pernă brodate de mână cu motive 
tot florale,din bumbac alb,cu ştergare ţesute manual în războiul de ţesut ,în culori alb negru,dar şi ştergare 
cusute de mâna, primite de la parinti.-cusătură din aţă de bumbac colorat natural cu motive florale 
tradiţionale şi specifice zonei.;în centrul scenei a fost aşezată o masă acoperită cu o faţă de masă ţesută în 
război,de culoare albă,cu dantelă de mână,specifică sărbătorilor de iarnă-pe masă au fost aşezate farfurii cu 
cozonaci făcuţi în casă de către una din bunicile de la ţară ale unui copil,nuci,mere,covrigi făcuţi de copii 
şi copţi în bucătăria grădiniţei după o reţetă tradiţională, primită tot de la o altă bunică;într-un colţ al 
încăperii au fost aşezate diferite ustensile folosite la şezătorile tradiţionale,cum ar 
fi:vârtelniţa,socala,suveici de ţesut,coşuri de nuiele pentru păstrat lemne pentru soba de încălzit,iar în 
zona în care s-au aşezat fetele mai multe furci cu fuioare de lână şi de cânepă şi fusurile aferente,iar în 
zona băieţilor coşuri cu ştiuleţi de porumb şi baniţe în care se strâng boabele sfărmate-curăţate de pe 
ştiuleţi. 

Desfăşurarea propriu-zisă a şezătorii a constat în existenţa unui cuplu-numit gazde,care s-au aşezat la 
masă în aşteptarea colindătorilor şi au aşezat decorul,apoi primele au sosit fetele care ş-au făcut intrarea 
cântând un cântec popular-„Văzui lumină-n fereastră”,urmat de „Lioară-lioară”.Fetele s-au aşezat în 
acea parte a încăperii destinată lor, tradiţia populară nepermiţînd amestecarea tinerilor dea-valma.După ce 
au făcut urările specifice,fetele s-au apucat de lucru,aşteptând sosirea flăcăilor care intră pe un fond de 
tropăieli specifice.;după salutul tradiţional_”Bună sara,bună sara!” urmând un schimb de replici satirice 
numite strigături, între grupul de fete şi feciori,ca de exemplu:”Feciorii cu pană-n clop/Nu ştiu lega nici-
un snop/Tăt îl leagă şi-l dezleagă/Până nu-i de nici o treabă” ,în care fiecare grup satirizează unele 
„metehne” ale adversarilor,umorul fiind pentru comunităţile rurale arhaice o modalitate de sancţionare 
coercitivă,neviolentă,a tarelor existente în orice tip de convieţuire.În final,fiecare grup este răsplătit pentru 
colindele tradiţional rurale specifice zonei interpretate de copii,răsplata constând în mere,nuci,cozonaci şi 
covrigi.Încheierea şezătorii s-a realizat şi printr-un dans popular specific somesan,dans în perechi,cu 
muzică populară autentică. 

Pentru o bună înţelegere a mesajului acestei şezători,am făcut împreună cu grupa de copii mai multe 
documentări prin vizite la secţia etnografie a Muzeului din Dej -cu scopul de a vedea cum arată un interior 
ţărănesc,obiectele tradiţionale utilzate în gospodăria ţăranului ,artă populară tradiţională specifică zonei. 

Un fapt remarcabil şi inedit în acelaşi timp,a fost asistarea la modul în care se desfăşoară acţiunea de 
ţesut în război a unei părţi dintr-o cuvertură, gazda noastră-demonstrându-le copiilor toate etapele de 
execuţie,copiii văzând pe viu utilitatea socalei şi a ţevilor şi suveicii,precum şi a lânei toarse din caierul de 
lână. Copiii au fost fascinaţi de toate cele văzute,mulţi dintre ei neavând bunici sau rude la ţară,nefiind 
familiarizaţi cu astfel de activităţi. 

 Toate aceste activităţi sunt la rândul lor acţiuni mai ample ale unui program de activităţi 
extracuriculare,desfăşurate pe parcursul unui an şcolar,activităţi care le-am desfăşurat cu ajutorul părinţilor 
şi de cele mai multe ori împreună cu ei,pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a afla lucruri inedite. În 
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această lume a calculatorului, în care totul sau aproape totul a ajuns să se facă mecanic, în care tot mai mulţi 
părinţi nu mai ştiu „ pe de rost” multe poveşti, o lume în care prezentarea liberă a poveştilor e tot mai adesea 
înlocuită de lectura cu voce tare, dintr-o carte de poveşti cu poze viu colorate sau, poate de casetele video 
cu poveştile respective, ei bine, acum mai mult ca oricând e timpul să valorificăm la maximum poveştile şi 
povestirile în cadrul activităţilor din grădiniţă,poveşti tradiţionale spuse de bunicii copilăriei noastre ,prin 
viu grai şi nu citite ca un robot dintr-o carte cu imagini. Nu este totuna dacă povestea e citită mecanic de la 
un capăt la celălalt, dintr-un suflet ca de robot sau spusă de o fiinţă umană care mijloceşte interacţiunea cu 
povestea, care te învaţă să reflectezi asupra lumii care se deschide din poveste. 

Faceţi ca amintirile copilăriei să fie legate de evenimente frumoase petrecute în familia tradiţională,în 
care există şi mama şi tata şi moşul şi baba –bunicii copiilor-şi în care fiecare dintre aceştia îşi are rolul 
lui’. 

În final, aş vrea să sper că munca tuturor educatoarelor va fi răsplătită peste ani de un salut primit pe 
stradă ,de o privire caldă şi duioasă din partea celor care au trecut prin mâna noastră , de o urare primită de 
sărbători ,când un puiuţ ajuns adult îşi aduce aminte cu drag de cea care i-a fost educatoare , de gândurile 
bune care ne-nsoţesc peste ani , atunci când ei-acei mici copiii ajunşi la rândul lor părinţi-înţeleg rostul 
nostru , al educatoarelor , pe lumea asta ,şi pot preţi munca noastră la adevărata valoare.Dar până când vor 
veni acele vremuri ,munciţi ca şi când nu a-ţi trăi decât pentru puii aceştia de om , şi sădiţi-le în suflet numai 
lumină şi dragoste ,căci aşa cum spunea Marin Preda: 

„Dacă dragoste nu e , nimic nu e”. 

Bibliografie: 
 Dima , Silvia , coordonator , (1997) , Copilăria –fundament al personalităţii editată de Revista 

Învăţământului Preşcolar ; Bucureşti; 
Magdalena Dumitrana, (2000) ,Copilul , familia şi grădiniţa , Editura Compania , Bucureşti; 
Preda,Viorica,(1999),Copilul şi grădiniţa-Urgenţa 2000:pariul limbajului şi al comunicării, 

Editura Compania,Bucureşti; 
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ACTIVITĂȚI DE TEAMBUILDING – MISIUNE (IM)POSIBILĂ? 

PROF. FARCAȘ MARINELA 

“Școala Altfel” este un program național care contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a 
abilităților socio-emoționale în rândul elevilor. Activitățile desfășurate în acestă săptămână și metodele 
activ-participative mobilizează elevii, le captează atenția și contribuie atât la îmbunătățirea relației dintre 
ei, cât și a celei dintre profesor și elev. Astfel, în săptămâna “Școala Altfel” sunt organizate activități în 
funcție de vârsta și necesitățile elevilor: educative, culturale, religioase sau sportive. 

Activitățile de teambuilding se pliază foarte bine pe nevoile elevilor din ciclul liceal deoarece îi ajută 
să își dezvolte spiritul de observație, să găsească soluții la anumite probleme, să fie creativi. Prin intermediul 
acestora, grupul se transformă în echipă, elevii învățând că pentru atingerea unui scop trebuie să fie uniți, 
toleranți, să colaboreze și să învețe să își împartă sarcinile. 

“MISIUNE (IM)POSIBILĂ?” este o activitate de teambuilding ce cuprinde zece sarcini de lucru pe 
care elevii trebuie să le rezolve într-o perioadă de timp stabilită de profesor: 

1. Pizza umană - este un joc pentru crearea unei atmosfere relaxante, eliberarea de emoții și
transmiterea unei energii pozitive. Elevii, așezați în cerc, unul în spatele celuilalt, trebuie să gătească o 
pizza, aluatul fiind spatele fiecărui participant. Se pregătește compoziția prin frământarea aluatului, 
întinderea lui și punerea ingredientelor, prezentându-se gesturile care însoțesc fiecare pas în parte: se începe 
cu o “netezire” ușoară a spatelui, “frământatul” prin care se prelucrează mușchii umerilor, brațelor și 
spatelui,” tocatul” cu latul palmei și “ciupirea”. 

2. Motto reprezentativ- fiecare elev primește instrucțiuni despre locul în care se află următorul
indiciu. După găsirea tuturor indiciilor, elevii se reîntorc la locația unde se desfășoară activitatea pentru a 
rezolva puzzle-ul care poate să fie un motto al clasei sau al școlii 

3. Bodybuilding- o activitate ce pune în valoare creativitatea elevilor, prin realizarea unui logo al
clasei sau al școlii 

4. Funny picture- o poză face cât o mie de cuvinte păstrând vie, peste ani, imaginea adolescenței
5. Șirul aniversărilor- elevii trebuie să se așeze într-un șir, de la stânga la dreapta, în funcție de data

nașterii, folosind doar comunicarea nonverbală 
6. Prezentați-vă cu un gest este un joc prin care fiecare elev trebuie să se prezinte folosind un gest

care-l caracterizează, la final alegând împreună un gest reprezentativ pentru întregul grup 
7. Bingo- fiecare elev primește o fișă pe care sunt scrise, într-un tabel, 20 de afirmații despre membrii

grupului(numărul afirmaților se stabilește în funcție de numărul participanților la joc) Ei trebuie să găsească 
persoanele pentru care afirmațiile sunt adevărate, iar cel care îndeplinește un anumit criteriu se semnează 
în căsuța în care s-a regăsit (chiar dacă îndeplinește mai multe criterii, nu are voie să semneze decât pentru 
unul singur). Când fișa este completată, strigă Bingo și se așează pe scaun. După primele trei strigări, jocul 
se oprește și se verifică dacă tabelul a fost completat corect. 

8. Interviu fulger – prin intermediul acestei activități, elevii vor interacționa cu trecătorii, adresându-
le întrebări despre temele care îi interesează: școală, viață, familie, iubire. 

9. Găsește obiectele – elevii primesc o hartă și lista cu obiectele ascunse în prealabil de către profesor,
pe care trebuie să le găsească, dovedind spirit de observație și orientare 

10. Profesor pentru o oră – elevii trebuie să realizeze o listă cu lucrurile pe care ar vrea să le schimbe
în sistemul de învățământ/școală și să prezinte modul în care care ar proceda dacă ar fi profesori pentru o 
oră. 
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FORMAREA DE COMPORTAMENTE POZITIVE PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR FARCAȘ VIOLETA 

Educația îndeplinește funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere intelectual, 
moral, artistic și fizic. 

Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează sfera 
influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității tinerilor. 

Activitațile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util și de a-l transforma într-o sursă educațională. 

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. 

Copiii acumulează o serie de cunoștințe dacă sunt puși în contact direct cu obiectele și fenomenele 
din natură. 

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 și mai temeinic obiectivul principalal școlii și al 
învățământului primar-pregătirea copilului pentru viață.  

1. Vizitele
Vizitale programate la muzee, monumente, case memoriale, unități economice constituie 
un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice, istorice și economice ale țării. Ele oferă elevilor 

privilegiul de a observa obiectivele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în 
desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric, de viața și activitatea unor 
personalități de seamă,relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor. Toate acestea stimulează 
activitatea de învățare, întrgesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor.  

Vizitele parcurg aceleași etape ca și excursiile și se pot desfășura cu scopul studierii unei teme în 
timpul activității sau în faza recapitulării și evaluării acesteia. 

Pentru ca vizitele să-și atingă obiectivele trebuie să fie bine organizate și să se desfășoare în condiții 
confortabile de deplasare, să fie din timp anunțate pentru ca personalul locului vizitat să nu fie luat prin 
surprindere și să fie cooperant, să se stabilească clar obiectivele vizitei (de informare, documentare, 
orientare școlară și profesională); să se discute învățămintele, impresiile, să se includă rezultatele 
cunoașterii în experiența personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educațional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informațiilor pe care le obțin mult mai ușor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care-l ajută să își dezvolte vocabularul, să-și 
îmbogățească cunoștințele și să-și formeze o cultură literară și comunicațională de bază. 

2. Vizionările
Vizionările de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor poate constitui o sursă de 

informații, dar în același timp și un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activități iteresante. 
Copilul face astfel cunoștință cu lumea artei, învață să o descifreze și să o îndrăgească. 

Aceste activități vor pune elevului un rol de spectator și vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivității copilului și cultivarea dragostei pentru artă (cărți, teatru, muzică). 

3. Excursiile și drumețiile
Acest tip de activități ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la educarea lor cetățenească 

și patriotică. Excursia îl relaxează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, dar 
și îmbogățirea orizontului cultural-științific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter activ și mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educație completă deoarece permite o abordare inerdisciplinară a cunoștințelor.  
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Cunoștințele de limba și literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor 
întâmplări, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărți sau reviste. 

Cunoștințele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanțelor, duratei de desfășurare a unei 
activități, măsurarea sau aproximarea mărimilor.  

Informațiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de către elevi pentru citirea inscripțiilor, pentru 
a vizita muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate 
pentru a analizarea formelor de relief, a climei, faunei, florei, localităților. 

Orele de educație civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politețe în societate. 

Așadar, activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientăcăreia 
cadrul didactictrebuie să-i acorde atenție,adaptând o activitate creatoare atât în modul de realizare a 
activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relexată care să permită stimularea 
creativă a elevilor.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

FĂȘIE CARMEN-MEDEEA 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şieste specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale 
de-alungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 

viaţă:educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le 
preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii.Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ,ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educatia extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lorliber. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şidăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţisocio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-uncadru 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 modplăcut 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. 

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 suntfactorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filmesau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei,declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului oau activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prinprodusul realizat de acesta.  

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacăsunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlineascăsetea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodeascăsinguri pentru a-şi 
forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îitemperează 
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul decooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi. 

Elevii 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 plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  
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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 
posibilităţilorşiresurselordecaredispuneclasadeelevi. 

Activităţi extracurriculare 
1. Serbările şi festivităţile
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţiilor. Punerea 

serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şipărinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa 
şcolarului.Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 
atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul 
pentru frumos. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte. 

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 
integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale 
şiinternaţionale. 

2. Concursurile şcolare
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite ariicurriculare, având 

în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 
Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi 

acasă.  
Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună sursă de 

motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală.  
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate 

într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în 
diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lorcetăţenească 

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

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor 
întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. 

Cunoştinţele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanţelor, duratei de desfăşurare a unei 
activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a 
vizita muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate 
pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate.În 
realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare interdisciplinară, de prelucrarea 
normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii 
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces 
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de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public 
opiniile.  

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, 
înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi legilor naturii 
din jurul lor învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.  

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea 
unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţieconomice 

constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în defăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 
de seamă, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toarte acestea stimulează activitatea 
de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca ş i excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii uneiteme, în 
timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia. 

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în condiţii 
confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu fie luat prin 
surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei ( deinformare, de documentare, de 
orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se includă rezultatele 
cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte vocabularul, să îşi 
îmbogăţească cunoştinţele şi să îşi formeze o cultură literară şi comunicaţională de bază. 

5. Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poateconstitui 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. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă deimpresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

6. Alte activităţi
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei,acestea sunt alese 

ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste 
activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 
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 posibilitatea să se 
afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de cătrecopii, cât şi de 
cadrele didactice în măsura în care : 

- valorificăşi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşuratăîn grup; 
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, 
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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 aparticipa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

PROF INV PRIMAR FASIE DANA GABRIELA 

 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.
 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. 

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

„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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Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ȊN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

ȊNV. FEDELEȘ IOANA, LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, 
BORCA-NEAMȚ 

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. 

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 şcolarii, 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.  

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.  

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 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. 

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. 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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Excursiile și taberele școlare contribuie la 
îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și 
cultură. Se constatǎ că aceste activităţi îmbogăţesc cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar încurajeazǎ şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei . Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, 
oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. 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.  

În şcoala toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare 
căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării viitorilor 
adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se o legatură 
între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor, încercȃnd să realizeze un echilibru între activităţile 
şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

„BUCURIILE IEPURAȘULUI!” 

PROF. ÎNV. PRIMAR FEKETE NICOLETA 

“O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu se poate ajunge la 
aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine” afirma Samuel Smiles.  

Plecând de la această ideee trebuie avut în vedere schimbările din sistemul actual de învățământ și 
faptul că acest respect și stimă se pierde încă de la cele mai fragede vârste. De aceea, învățătorul/educatorul 
e de cele mai multe ori inventiv la ore. Acesta e pus în situația de a face cât mai atractiv procesul de predare. 
E ajutat foarte mult și de mijloacele moderne care sunt acum pe piață. De aceea e foarte important ca pentru 
orice sărbătoare, eveniment cultural să punem în practică diferite proiecte cu elevii noștri. Bineînțeles că 
putem elabora orice proiect pe orice nivel de vârstă atât timp cât ne cunoaștem nivelul clasei. Totul va fi 
adaptat la nevoile și la cunoștințele lor, determinându-i ca la rândul lor să cerceteze, să caute informații, dar 
din curiozitate, nu simțindu-se obligați. Astfel, această metodă de a lucra la un proiect cum este sărbătoarea 
Paștelui, îl face curios, obținând astfel noi informații, fără a se simți aglomerat, obligat. Ajungând într-un 
astfel de punct putem lucra cu copiii orice ne propunem și ne dorim. De aceea e bine ca în opreajma acestei 
sărbători să îi implicăm în realizarea unui uriaș iepuraș care are ouă în brațe, de exemplu. Sau putem să le 
dăm o pprovocare: “De ce apar ouăle de Paște alături de iepuraș?” (se știe faptul că iepurii nu fac ouă). 
Astfel, cel care vine cu explicația logică sau cu povestea iepurașului de Paște și ne-o împărtășește va fi 
campion la această activitate și răsplătit (cu o diplomă sau un zâmbărici sau poza sa va sta afișată la panoul 
campionilor până când altcineva îi va lua locul). Astfel de activități se pot organiza mereu, noi dascălii 
integrându-le în activitățile extrașcolare. Aceste activități apar de regulă în “Școala altfel”, unde copiii mai 
pot merge în excursii în care pot vizita un muzeu al ouălor încondeiate sau la o minifermă în care se află 
iepurași sau pot merge organizat într-o zonă în care să asiste la obiceiuri și tradiții pascale. Aceste informații 
obținute altfel decât din sala de clasă sunt mai impresionante pentru elev, mai atractive și rămân pe viață 
impregnate în memoria lor. E astfel recomandat ca dascălii să aplice la clasă astfel de metode și să nu 
aștepte neapărat ”Școala altfel”. 

E bine să le aplice cât mai des, deoarece stârnesc interesul elevului, iar internetul sau videoproiectorul 
ar trebui și ele să facă parte din astfel de activități. Spre exemplu, eu aș recomanda ca o dată pe săptămână 
la un anumit obiect să se poată folosi telefonul mobil ca mijloc de informație pentru elev. Am fi plăcut 
surprinși să constatăm că toți știu să-l utilizeze și chiar citesc cu interes ceea ce li se cere, ceea ce în mod 
normal ar fi considerat o corvoadă dacă era să citească dintr-o carte. Putem aplica cu toți dascălii un astfel 
de experiment. Garantez că totul va fi interesant. Firește că elevii trebuie cu mult mai bine supravegheați, 
deoarece se află la un clic distanță de a deschide tot felul de pagini/ferestre care nu corespund cerințelor de 
la clasă sau cerințelor elevului. Oricum ar fi e foarte interesant să avem acces la astfel de mijloace moderne 
și tehnologii, deoarece ne ajută mult pentru a face lecțiile mai interesante. Tot cu aceste tehnologii putem 
plimba copiii peste tot în lume cu ajutorul imaginilor. Astfel, în preajma Paștilor putem arăta copiilor 
imagini cu obiceiuri și tradiții din Banat, Oltenia, Maramureș, acolo unde nu e atât de uțor de ajuns, 
necesitând timp, bani și efort. Iată cum într-o singură zi putem partcurge mai multe zone, putem vizita ceea 
ce dorim să vedem. Există filmulețe pe youtube în acest scop, iar copiii sunt atrași de astfel de procedee. 
Trebuie doar îndrumați spre ce să caute și o vor face. Problema apare atunci când dascălul e depășit de 
elevul care stăpânește mai bine tehnologia modernă. E recomandat astfel ca dascălul să fie într-o continuă 
pregătire, perfecționare cu tot. Putem constata că nu e chiar ușor a fi dascăl în ziua de astăzi, deoarece e 
nevoie de multă inventivitate, răbdare și voință.  

Putem pune astfel capăt cu două citate celebre : “Cei care educă copiii sunt demni de mai multă 
onoare decat cei care le dau viață; de aceea pe langă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educâdu-i ” 
afirma Aristotel. Iar Immanuel Kant susținea că : “El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el”. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ÎNV. LUCIA FERARIU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI, JUD. IAȘI 

“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 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 
punîndu-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.  

Învăţămantul extraşcolar se realizează în grup sau individual în instituţii extraşcolare de stat şi private 
(centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-ştiinţifice, centre ale tinerilor turişti, şcoli sportive 
de agrement etc.), în baza unor activităţi educative specifice, de către cadrele pedagogice în colaborare cu 
familia, unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc. 

Activităţile extraşcolare îi formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a căpăta 
mai multe abilităţi de învăţare. Ele se desfăşoară într-o atmosferă neformală, ceea ce contribuie la încheierea 
învăţării formale. Îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi totodată să se simtă 
importanţi pentru societate.  

Cursurile suplimentare reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele activități care nu 
sunt incluse în programul școlar sau li se acordă prea puțină atenție în conformitate cu curriculum de studii. 

Varietatea de activitate poate fi chiar cea mai bună metodă de odihnă și relaxare și dacă ne gîndim la 
faptul că odihna de acasă se rezumă la vizionarea televizorului sau jocurile computerizate. Copilul capătă 
mai mulți prieteni, întrucît, interesele comune îi apropie. Activitatea extraşcolară este o modalitate de a-i 
spori gradul de autoapreciere. 

Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și se simte mai rău decât alții, cursurile de la care 
primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. Aici nu există note, fiecare își poate da frîu liber fanteziei 
și poate fi mai bun.E foarte bine când copilul poate să-şi aleagă singur ocupaţia, dar şi mai bine când intervin 
şi părinţii.  

Activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor anumite valori. Dacă 
copilul are ocazia să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. FERARU ADELA 
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN“ HUNEDOARA 

Activităţile extracurriculare reprezintă 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 programei școlare, conduse 
de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală 
sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Prin intermediul acestor activităţi elevilor li se dezvoltă abilități, competențe, într-un mod mai puțin 
rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordări pozitive care stimulează creativitatea și interesul 
pentru un anumit domeniu. Ele contribuie din plin la dezvoltarea socială și la cea personală a elevului, 
urmărindu-se valorizarea unor competenţe: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea și implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de însușire a stilului de învățare. 
Cadrul didactic și școala au misiunea de a realiza cele mai atractive și benefice activităţi extracurriculare 
pentru dezvoltarea elevului și au misiunea de a-l antrena în derularea lor. 

Elevii trebuie să înveţe să se autoevalueze și să-și recunoască abilităţile și modul în care își vor urma 
drumul în viaţă. În învăţământul românesc actual activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 
completeze educaţia elevilor, fiind o formă de activitate complexă pe care o au cadrele didactice la 
îndemână spre a-și desăvârși munca. Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoștinţe dobândite în diverse 
domenii de studiu, să se formeze emoţional și comportamental. 

Câteva din obiectivele specifice activităților extracurriculare sunt: asigurarea dezvoltării abilităţilor 
de comunicare, de relaţionare și de muncă în echipă a elevilor, colaborarea cu alte cadre didactice pentru 
organizarea unor activităţi inter sau pluridisciplinare, asigurarea unor alternative de petrecere a timpului 
liber, dezvoltarea unor atitudini pozitive, umaniste, tolerante, experimentarea unor situaţii concrete de viaţă 
și valorificarea lor. 

 Funcțiile activităților extracurriculare, de fapt rolurile pe care acestea le au în dezvoltarea completă 
și implicit în viața elevilor sunt următoarele: funcție recreativă, funcţia social-integrativă, funcţia de 
dezvoltare personală, funcţia de dezvoltare vocaţională, funcţia recuperatorie. 

Activitățile extracurriculare trebuie să fie înţelese ca un mod de dezvoltare emoțională, socială și 
intelectuală a elevilor. Aceste activități le permit elevilor să descopere noi experiențe, practic noi 
dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-și rezolve nedumeririle, le permite posibilitatea de a rezolva 
conflicte, de a se angajeze în discuții și de a trăi noi experiențe. Aceste activități reprezintă ocazia perfectă 
de a dezvolta relații interumane pe termen lung, având în vedere că elevii pot să participe la diverse acţiuni 
împreună cu alții cu care împărtășesc aceleași pasiuni și interese. 

Aceste activități dezvoltă creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a face conexiuni între ceea 
ce se învață la școală și lumea reală, dezvoltă un comportament pozitiv și îi ajută pe elevi să răspundă 
întrebărilor despre lume, care la vârsta adolescenței nu sunt puține. Aceste deprinderi, împreună cu 
abilitățile interpersonale și profesionale pe care le obține elevul sunt valoroase pentru aproape orice carieră. 
Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee pe baza programului curricular și cea 
extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de către elevi a cunoștinţelor 
și competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi. 

Activităţile extracurriculare de protecţia mediului reprezintă o completare elaborată a lecţiei de 
educaţie ecologică ca şi componentă importantă în educaţia pentru viaţă. În acest sens, în întâmpinarea 
celor care iubesc natura, de-a lungul anilor, la nivelul şcolii am organizat diferite activităţi cu această 
tematică generoasă despre protecţia mediului. 

În cadrul acestor întâlniri realizate după terminarea programului orar al elevilor, s-au pregătit 
numeroase activităţi extracurriculare, puse în practică la nivelul sau dincolo de incinta unităţii şcolare. 
Pentru a realiza activităţi de un nivel calitativ ridicat, gradul de aprofundare şi de extindere a fost mult mai 
amplu. Participarea elevilor la aceste activităţi reprezintă un demers constructiv, nu numai pentru ei înşişi, 
cât şi pentru cei cu care relaţionează astăzi sau vor comunica mai târziu.  
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Caracterul eminamente interdisciplinar al activităţilor extracurriculare de protecţia mediului reiese şi 
din enumerarea datelor ocazionale care le prilejuiesc, cât şi din titlurile care evocă tematica abordată: Ziua 
Pământului, Ziua Păsărilor, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Zonelor Umede,  „Let’s Do It 
Romania!” - Ziua de Curăţenie Naţională, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Internaţională a Mării Negre, 
etc.  

Omul a acţionat dintotdeauna asupra mediului înconjurător, dar protejarea şi conservarea acestuia 
constituie preocupări de dată mai recentă. Aceasta se explică prin faptul că în secolele trecute acţiunea 
omului asupra naturii se manifesta cu o intensitate mai mică, resursele fiind la momentul respectiv 
suficiente şi neexistând încă problema poluării. În ultimele decenii însă au apărut aceste probleme şi au 
început să fie conştientizate, intrând în zona de interes a diverselor organizaţii naţionale sau internaţionale. 
Problema protecţiei mediului este o problemă de interes global, fiind dezbătută pentru prima dată în cadrul 
Conferinţei ONU privind mediul şi dezvoltarea umană, reuniune care a avut loc la Stockholm în anul 1972. 
Menţinerea echilibrului ecologic este esenţial pentru desfăşurarea normala a vieţii. La problemele 
contemporane - politice, economice, sociale, culturale, tehnologice - se adaugă şi problemele ecologice. 
Degradarea mediului înconjurător are loc datorită intervenţiei omului în natură. 

În întâmpinarea acestor exigenţe am considerat că este potrivit ca împreună cu elevii clasei a X-a B, 
cărora le sunt dirigintă, să participăm la o activitate de educaţie pentru protecţia mediului programată în 
„Săptămâna altfel“, materializată printr-o vizită la Staţia de Tratare a Apei Hunedoara. Astfel elevii au putut 
afla etapele obţinerii apei potabile şi au conştientizat o dată în plus importanţa apei în natură. Vizita la staţie 
a avut loc în data de 18.03.2019, ziua fiind chiar în săptămâna în care se celebrează Ziua Mondială a Apei 
(sărbătorită anual pe 22 martie), în 2019 având ca slogan „Leave No One Behind/Nu lăsa pe nimeni în 
urmă“. Prin această agendă, ţările semnatare îşi propun ca până în anul 2030 să fie asigurate resursele şi 
managementul necesar pentru ca toţi locuitorii planetei să aibă acces la „apă sigură“. 

Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și 
Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22.12.1992. În România această zi se sărbătorește din 1993. Sărbătorirea 
Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea 
protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și 
responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. 

Ca urmare a desfăşurării acestei acţiuni, elevii au observat etapele prin care trece apa naturală pentru 
a deveni apă potabilă. De asemenea au înţeles importanţa combaterii poluării mediului, a protejării lui, şi 
în special protejarea apei, deoarece fără apă viaţa pe Terra nu este posibilă. 

Educaţia pentru protecţia mediului începe din familie, de la cele mai fragede vârste şi reprezintă o 
componentă a educaţiei pentru toată viaţa. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

PROF.ÎNV.PRIMAR FERENCZI ERIKA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VIIŞOARA,BIHOR 

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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. În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Preşcolarii 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. 

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.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. 

.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.La vârsta preşcolară, 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 
.Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice, 
să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea .  
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MODEL - CERC DE ISTORIE 

PROF. IOAN FEREȘTEAN 

Notă de prezentare 
Cercul de istorie a fost conceputa având în vedere urmatoarele elemente: 
- se adresează elevilor din ciclul superior al liceului; 
- realizarea unei întalniri lunare la care se va discuta in general pe o anumita tema, dar cu libertatea 

de a se aborda orice alt subiect la propunerea oricarui membru; 
- să adâncească şi să amplifice informațiile primite la orele de curs; 
- participanții să-şi însuşească tehnicile de cercetare proprii ale ştiinţei istorice; 
- participanții să-şi formeze deprinderi de investigare şi de elaborare de referate pe teme de istorie; 
- participanții să colecţioneze documente și vestigii de istoriei locale; 
- să culeagă mărturii orale de la participanţi la evenimentele istoriei contemporane;  
- participarea la concursuri şi sărbătorirea unor aniversări ale istoriei naţionale şi universale.  

Valori si atitudini 
- relationare pozitiva cu ceilalti 
- atitudine pro-activa în viata personala si în cea sociala 
- asumarea unui set de valori personale care sa confere identitate persoanei 
- gândire critica, flexibila si prospectiva 
- acceptarea diversitatii de optiuni în viata privata si în cea publica, a diversitatii etnice, 
sociale, religioase, culturale etc 
- acceptarea reprezentarilor multiple asupra istoriei, vietii sociale, culturii etc 
- asumarea dialogului si comunicarii interculturale. 

Obiective cadru 
1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului în istorie
2. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice
3. Investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istorice
4. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
5. Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi 

Locul de desfasurare: _____________ 
Timpul de desfasurare: 1-2h/Luna 

CONŢINUTURI 

Luna Tema/ subiectul Referat/PPT 
Septembrie Arheologia 
Octombrie Maramuresul medieval 
Noiembrie Unirea din 1918 
Decembrie Evenimentele din Romania anului 1989 
Ianuarie Unirea din 1918 in imagini 
Februarie Maramuresul si Unirea din 1918 
Martie Unirea din 1918 in presa romaneasca 

interbelica 
Aprilie Primul Razboi Mondial in imagini 1 
Mai Primul Razboi Mondial in imagini 2 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE PENTRU COPII 

FEŞTEU MARCELA ALEXANDRA 
GPP SÂNMICLĂUŞ, JUD ALBA 

Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol important 
în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea de a se mişca, 
de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta. 

Activităţile extraşcolare sunt necesare dezvoltării copiilor, aceste activităţi înseamnă o dezvoltare 
multilaterală pe lângă şcoală care e foarte benefică. Sigur, pe orice latură şi doreşte părintele în primă 
fază. Dacă copilul cântă bine sau pictează frumos e păcat să nu se exploreze partea aceasta şi să nu se 
sedimenteze de-a lungul timpului. 

De aceea este nevoie să i se arate celui mic şi să i se dea cât mai multe informaţii cu privire la 
activitatea pe care o să o practice. 

"Eu sunt de părere că un copil trebuie întrebat sau trebuie să i se arate prin tot felul de lucruri: să-şi 
vadă părinţii, să vadă la televizor, să vadă poze, ca să înţeleagă, să-şi facă o imagine despre ce e vorba. 
Dacă vede un filmuleţ, dacă el e introdus cumva, el poate să conceptualizeze, să înţeleagă despre ce e vorba, 
e primul pas. Deşi aceste activităţi reprezintă o bază importantă şi poate un punct de plecare pentru ceea ce 
va face copilul în viitor, cel mic trebuie să aibă parte şi de relaxare şi timp liber. 

Sunt familii, sunt copii care sunt expuşi la foarte multe activităţi, de la activităţi care ţin de partea asta 
de instrumental, până la meditaţii, până la cursuri de limbi străine, eventual şi un sport, ceea ce e puţin cam 
mult. Pe de altă parte, dacă copilul e expus de mic şi îi este permis să experimenteze, el va alege apoi şi îşi 
va da seama că nu poate să le facă pe toate şi că nu îi plac toate. Important e să vadă despre ce e vorba şi să 
ajungă să aleagă el ceva. 

Există situaţii în care copiii pur şi simplu vin acasă plângând şi spunând că nu le-a plăcut ziua 
respectivă, că nu s-au simţit bine sau că nu s-au înţeles cu colegii de la activitatea respectivă.  

 După prima zi e foarte dificil să fii sigur că un copil îţi spune 100% ce se întâmplă în realitate. Dacă 
asta se întâmplă în mod repetat nici atunci nu e bine să îl retragi dacă ţi se pare că el are beneficii din această 
activitate şi în contextul asta poţi să vorbeşti cu profesorul cursului, cu alţi părinţi, cu alţi copii, sau poţi să 
te infiltrezi tu în mediul respectiv ca şi părinte ca să vezi exact despre ce e vorba. Important e să vadă şi 
părintele cum stă treaba şi să se consulte cu adulţii de acolo să poată să tragă o concluzie. După o zi e greu 
de spus, deoarece copilul poate să nu se simtă bine în ziua respectivă sau poate să aibă un conflict care să-
l facă să nu mai vrea să meargă acolo şi asta nu spune totul despre ce beneficii ar putea să aibă el pe termen 
lung. Mai e şi varianta în care copiii pot fi stimulaţi sau motivaţi la modul nu neapărat pe sistemul 
recompensă-pedeapsă, ci pur şi simplu explicându-i copilului ce o să se întâmple acolo, ce frumos o să fie 
şi că o să-i placă, pregătindu-l pentru ce urmează să se întâmple, pentru că din nou dependenţa aceasta are 
legătură şi cu o incapacitate de a face lucrurile singur şi de a şti ce urmează, de anticipare. Nu mai e frică, 
înţelege că a fost o dată, trebuie să-l pregăteşti, să-i povesteşti, să-i explici, să-i spui că pe termen lung dacă 
nu se va simţi bine, atunci vor fi luate măsuri. Să-l întrebi ce i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut, adică să pui tot 
timpul în balanţă lucrurile astea astfel încât să poţi să-ţi dai şi tu seama de realitate şi să-i mai scadă şi 
copilului nivelul de anxietate, pentru că şi unii copii mici, preşcolari, plâng şi luni de zile când ajung la 
grădiniţă şi asta nu înseamnă că nu o să-i mai ducem. Grădiniţa e foarte benefică. 

O altă problemă cu care se confruntă mai mulţi părinţi este dependenţa celui mic de calculator şi 
lipsa dorinţei acestuia de a ieşi afară cu copiii, de a se juca, de a interacţiona cu ei. În această situaţie, 
copilul trebuie atras într-un fel, trebuie motivat ca să poată să se îndrepte spre alte activităţi care îi pot fi 
benefice.  

Trebuie să fie stimulat, să aibă un motiv, un sens pentru care face un lucru. Dacă el stă la calculator 
şi se distrează copios şi îi place să facă asta nu o să poţi să-l iei de acolo, deoarece acest lucru are sens 
pentru el, pentru el asta e distractiv. În acest proces e important să existe o motivaţie sau să găsească copilul 
o plăcere în a face ceva. Cred că să-l iei de la calculator şi să-l pui direct pe terenul de tenis nu este bine
pentru că nu o să-ţi coopereze. Ar trebui, efectiv, să-i povesteşti despre lucrul acesta, să-i prezinţi situaţia, 
să mergeţi o dată împreună, să i se pară atrăgător, să vadă care sunt beneficiile. Dacă e un copil cu energie 

1459

http://www.rtv.net/secrete-ca-sa-cresti-un-copil-fericit_46915.html
http://www.rtv.net/cum-sa-ti-pregatesti-copilul-pentru-prima-zi-de-gradinita_43458.html


cu atât mai mult o să se plieze într-un context de sport. Prieteni, alţi copii, alte grupuri, cunoşti, vezi, te joci, 
te duci în parc şi te joci iar cu copiii, să-l atragi cumva. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 ÎN ACTUL EDUCATIV 

FIAT PARASCHIVA 

Practicate de la vârste fragede, activităţile extracurriculare joacă unul dintre cele mai importante roluri 
în formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă copilului oportunitatea de mişcare, interactiune 
directă, exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, experimentarea diferitelor situaţii, etc. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât în grădiniţă cât şi în afara ei. 
Ca şi activităţile de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 

educatoarei şi au o importanţă deosebită în formarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în societate. 
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 . 

Într-o lume dominată de mass media , aceste activităţi sunt necesare pentru a modela comportamentul 
copiilor, pentru a-i pregăti atât emotional, cât şi intelectual. 

La vârsta preşcolară copiii sunt mai receptivi ca oricând 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.. 

Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădinițe se urmărește completarea procesului 
didactic, organizarea rațională și plăcută a timpului liber. O cerință foarte importantă vizând opțiunea pentru 
astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și dorințele 
copiilor și ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, 
conținut stiințific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc ,de participare la 
viața și activitatea comunității locale. 

În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele 
de acțiuni care se realizează în afara programului propriu zis : plimbări, ieșiri în natură, excursii, tabere, 
serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate școlare 
pe diferite teme, etc . 

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.  

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 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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EXCURSIA – ACTIVITATE EXTRASCOLARA 

INV. MARIN COSTICA 
SCOALA PRIMARA VALENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI 

Excursiile si vizitele sunt de obicei corelate cu studiul unei anumite teme, urmarind consolidarea 
cunostintelor deja dobandite, dar si imbogatirea lor cu alte cunostinte. La muzee, elevii iau contact cu 
anumite documente, costume, obiecte specifice unei anumite epoci sau perioade. Astfel sensibilitatea 
copiilor creste, facandu-i, intr-un fel, partasi la evenimentele evidentiate. 

Excursia trebuie pregatita ca orice activitate didactica si este nevoie de anumite documente: plan de 
excursie, planul traseului, tabele cu elevii participanti, avize medicale, etc. In urma excursiilor efectuate, 
notiunea de patrie s-a imbogatit cu elemente noi de continut, patria nefiind limitata doar la spatiul geografic 
cunoscut. In continutul notiunii sunt cuprinse fapte si idealurile generatiilor care au trait si au luptat pe 
plaiul stramosesc, trecutul istoric al poporului roman. 

Proiect de excursie 
Tipul excursiei: excursie cu obiective mixte 
Data: 
Propunator: 
Itinerariu: Padureni- Husi- Marasesti- Barlad – Husi – Padureni 
Justificarea excursiei: Interdisciplinaritatea este promovata in invatamantul actual prin utilizarea 

informatiilor din mai multe discipline ajutand la intelegerea lor si perceperea lor ca un intreg. Excursia se 
bazeaza pe interdisciplinaritate, solicitand munca in echipa. Elevii iubesc astfel de activitati extrascolare si 
participa cu bucurie si optimism. Acest tip de activitate aduce un suflu nou in evenimentele didactice, le 
starneste curiozitatea de a descoperi lucruri noi, duce la formarea unui spirit de respect si adoratie fata de 
trecutul istoric al tarii noastre. 

In timpul excursiei se dezvolta sentimente de prietenie, se respecta o anumita disciplina constienta, 
dar se formeaza si deprinderi gospodaresti. 

Obiectivele excursiei: 
• Cognitive:
- sa identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei( forme de relif, ape, vegetatie) 
-sa observe principalele obiective istorice(Mausoleul de la Marasesti) 
-sa retina nume de eroi de la Marasesti, Marasti, Oituz 
-sa valorifice intra si interdisciplinar continutul informational dobandit 
• Afectiv- atitudinale:
-sa manifeste interes pentru cunoasterea istoriei poporului roman 
-sa-si reactualizeze lecturi istorice  
-sa manifeste respect pentru eroii neamului 
• Psihomotorii:
-sa contribuie la dezvoltarea simtului de orientare geografica 
-sa-si dezvolte spiritul ecologic 
Rezultate: 
• Pe termen scurt:
• Formarea unor sentimente de respect fata de eroii neamului
• Cultivarea sentimentului de mandrie patriotica prin declansarea de emotii, aprecieri asupra eroilor
• Pe termen lung:
-formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor patriotice din arhitectura unei 

constructii 
-formarea deprinderii de comportare civilizata, corecta, de integrare intr-un grup turistic, de cooperare 

si respect. 
• Beneficiari:elevii claselor I-IV
• Evaluare:
-desene( desene cu aspecte din itinerariul parcurs) 
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-portofoliu(completarea cu ilustratii, pliante) 
-compuneri despre momentele deosebite ale excursiei. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. INV. PRIMAR FIERARU FLORI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COM.DRĂCȘENEI 

JUD.TELEORMAN 

“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” 

Procesul de învățământ ,,îmbracă” și forme de muncă didactică complementare lecției obișnuite. 
Acestea se pot desfașura atât in școală, înafara orelor de curs, cât și în afara școlii sub atenta îndrumare a 
cadrului didactic. Aceste activități presupun o continuă perfecționare a metodelor folosite, stimulând 
totodată inițiativa, fantezia și contribuția creatoare a cadrului didactic implicat. 

Diversificarea procesului de învățământ este o problemă importantă în orientarea modernă a școlii 
noastre. Această diversificare favorizează cuprinderea în programele școlare a unei cantități sporite de 
informații, în scopul unei instruiri complexe creând, implicit, premise optime pentru dezvoltarea 
capacităților intelectuale ale elevilor. În aceste circumstanțe, activitatea desfășurată în clasă, cu alte cuvinte 
lecția în toate variantele sale, reprezintă un cadru organizatoric, dar cu forme insuficiente privind cerințele 
sporite ale societății contemporane față de școală. Din acest punct de vedere, activitățile desfășurate în afara 
clasei și școlii, în toată diversitatea lor, sunt chemate să contribuie la pregătirea elevilor pentru viață, la 
integrarea socială, având în vedere valoarea lor instructivă și formativă deosebită. 

Lecția nu poate fi privită ca formă exclusivă de organizare a procesului de învățământ. Completarea 
lecției cu alte forme de activitate este determinată de volumul sporit de informație și de ritmul accelerat în 
care se dezvoltă știința și tehnica. Astfel se impune îmbogățirea canalelor de informație și a formelor de 
dobândire a cunoștiințelor care să completeze unele limite pe care le prezintă lecția. Cu alte cuvinte, 
procesul de instruire și educare a elevilor trebuie continuat și în alte forme de activitate menite să stimuleze 
munca individuală și inițiativa lor creatoare, să le dezvolte aptitudinile, constribuind asfel la însușirea 
cunoștiințelor prin efort propriu. De aceea activitățile desfășurate în afara clasei ar trebui să ocupe un loc 
mai important, întrucât ele constituie un mijloc eficient de lărgire și fundamentare a cunoștiințelor 
dobândite de elevi la lecții. 

Astfel de activitați sunt de o reală importanță intr-o lume dominată de mass media si ne referim la 
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat să contribuie la transformarea copiilor noștri in 
niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de toate slabi dezvoltați 
intelectual. Se știe ca incepând de la cea mai fragedă vârsta , copiii acumuleaza o serie de cunoștințe 
punându-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

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.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 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 
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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.Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Toate aceste activități extracurriculare conduc la formarea unor trăsături morale ale personalității 
acestora, deoarece ei vor manifesta grijă pentru frumusețile patriei și respect față de creatorii valorilor 
materiale și spirituale. 

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 
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Grădinița cu Program Prelungit, Hîrlău 

Str. Ştefan cel Mare nr. 17, Hîrlău, Jud. Iaşi 

Tel: /Fax: +40 (0)232 722489 

E-mail: gradprelhirlau@yahoo.com 

FIȘĂ DE PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 
DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL „ŞCOALA ALTFEL” 

AUTOR:PROF. FILIMON GEORGIANA GABRIELA 

Titlul activității: „Natură curată, viață sănătoasă” 
Resurse necesare: 
Umane- preșcolari, cadre didactice, părinți, instituții partenere; 
Materiale- afișe, pliante, costume, obiecte de recuzită, sală amenajată corespunzător, sonorizare, 

diplome, premii, recompense; 
Financiare- autofinanțare și sponsorizări. 

Forma de organizare: Proiect educațional 
Domeniul:Ecologie și protecția mediului 
Parteneri: Casa Corpului Didactic, Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași,Casa de Cultură, 

Hîrlău, Școala Gimnzială „Petru Rareș”, Hîrlău. 
Grup țintă: (nr.elevi, clasa): 100 preșcolari din grădiniță 
Scopul: Promovarea educaţiei pentru mediu şi formarea unor comportamente responsabile în rândul 

preşcolarilor, elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi al comunităţii pentru gestionarea şi ocrotirea 
mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic. 

Obiectivele: 
1. Cresterea cu 50% a gradului de informare al preșcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice cu privire

la modalităţi de ecologizare; 
2. Implicarea a cel puțin 100 elevi în activităţi artistico-plastice și în cadrul programului artistic

organizat la nivel local în grădinițele și şcolile participante și la nivel județean la G.P.P. Hîrlău; 
3. Realizarea unui sistem alternativ de activităţi extraşcolare și de educaţie ecologică al căror efect

să formeze un comportament de reciclare şi atitudini pozitive față de mediu la cel puţin 50% dintre 
preșcolarii și elevii grupului ţintă; 

4. Dezvoltarea relaţiilor de comunicare cadru didactic-elev, respectiv cadru didactic-părinte prin
implicare a cel puţin 60% dintre cadrele didactice din şcolile județului Iași, în activităţile proiectului; 

5. Diseminarea informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor
exemple de bună practică aplicabile la nivel de grupă, clasă/grădiniță. 

Descrierea activității: 
Desfășurarea activității: În cadrul activității vor participa preșcolari din grădiniță dar și cadrul școlilor 

partenere. Elevii, îndrumați de cadrele didactice vor interpreta cântece, vor dansa și vor interpreta piese de 
teatru, toate pe temă de ecologie și protecție a mediului. În deschiderea acțiunii, reprezentanții Agenției 
pentru Protecția Mediului Iași vor prezenta câteva aspecte teoretice cu privire la mediul înconjurător. La 
finalul a activității toți copiii vor fi recompensați cu diplome, premii și trofee. 
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Întrebări de reflecție: 
 Cum putem avea un mediu curat? 
 Ce înseamnă reciclare? 
 Ce am reușit să realizăm prin intermediul activității? 
 Care au fost punctele tari? 
 Care au fost punctele slabe? 
Metoda de evaluare: 
 Organizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor participanți la concursul artistico-plastice;
 Realizarea unui album foto cu activităţile efectuate;
 Carte cu impresii din timpul desfășurării concursului;
Rezultate așteptate: 
 Atitudini pozitive ale copiilor, dar şi ale adulţilor, pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat,

nepoluat; 
 Implicarea cât mai multor factori educaţionali în derularea activităţii;
 Însuşirea unor termeni ecologici pentru exprimare în situaţii de comunicare;
 Refolosirea şi reciclarea deşeurilor de diferite tipuri;
Auto reflecție după implementarea activității: 
 Au fost atise obiectivele propuse?
 Participanții au oferit feed-back pozitiv?
 Resursele identificate au fost suficiente?
Total elevi prezenți:100 elevi 
Impactul asupra elevilor și/sau altor beneficiari: 
Apreciem că activitatea va avea un impact pozitiv în ceea ce privește participanții din cel puţin două 

perspective: adoptarea unui stil de viață responsabil față de natură și față de ceilalți, dar și dezvoltarea 
motivației de a-și continua învățarea în arii pe care până în prezent le puteau considera marginale (precum 
aria tematica a educației pentru eco-responsabilitate). 

Ce poate fi îmbunătățit: 
 Mijloace diverse de mediatizare; 
 Implicarea unui număr mai mare de preșcolari și elevi; 
 Implicarea unui număr mai mare de părinți. 
Ce poate fi folosit în procesul de predare-evaluare pe discipline? 
În procesul de predare-evaluare putem utiliza toate informațiile teoretice primite de la reprezentanții 

A.P.M. Iași, cu privire la mediul înconjurător, dar și elementele esențiale din cadrul momentelor artistice 
cu temă ecologică. 
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ROLUL ACTIVITӐȚILOR EXTRAȘCOLARE ȊN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ȊNV. PREȘC. FILIP ALINA-VIORELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL 

,,CRAI NOU”, 
MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității copilului. Sunt importante și utile. 
Cadrele didactice caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul copilului din ziua respective 
pentru a nu fi foarte ȋncărcat. 

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. 

Foarte important este timpul liber și copilul trebuie să aibă alternative atractive și care îi dezvoltă 
competențele însușite în grădiniță. 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 preșcolarul 
să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de 
a-i crea copilului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

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

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

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

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate lipsi 
pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. Ȋmpreunǎ cu pǎrinții vom merge la bisericǎ 
sǎ ne ȋmpǎrtǎșim, iar apoi vom confecționa decorațiuni pentru masa de Paște și vom ȋncondeia ouǎ. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar, cu puțin efort 
din partea pǎrinților, se pot realiza. Implicarea pǎrintelui ȋn activitǎțile copilului de la grǎdinițǎ este foarte 
importantǎ .El trebuie sǎ cunoascǎ toate activitǎțile acestuia și sǎ ia parte alǎturi de acesta la ele. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 

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. 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. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI ROLUL LOR 

PROFESOR FIRA LĂCRĂMIOARA 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX,,SF. IOAN GURĂ DE AUR” HUȘI 

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi în afara 
clasei”. Termenul „activităţi extracurriculare” face referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, 
artistice etc.) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela 
lor sau în colaborare), în grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile 
cadru de învăţământ şi din Curriculumul la decizia sau propunerea şcolii. 

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 implemetarea 
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. 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. 

Indiferent de nivelul de acţiune şi de tipul de control, procesul proiectării activităţilor extracurriculare 
se desfăşoară în mai multe etape şi se manifestă, ca orice proces de proiectare, ca un proces pentafazic 
(Wheeler D.K., 1967), structurat în jurul următoarelor aspecte, asupra cărora am încercat să oferim câteva 
note apreciative: 

1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul
de implementare a activităţilor extracurriculare. 
2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale,
planificate şi organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor 

urmărite, conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale educabililor. 
3. Alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare,
conform unor criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe nevoile 

şi interesele educabililor. 
4. Organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu
caracter extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor două 
aspecte, ca şi repere orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice. 
5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentru
eficientizarea şi optimizarea activităţilor extracurriculare. Modalităţile sunt: evaluarea realizată de 

către principalele categorii de persoane care vor fi implicate în activităţile extracurriculare şi evaluarea prin 
testarea efectivă în practică a proiectului extracurricular, pentru a-i certifica eficienţa. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE IN VIAȚA ELEVILOR 

ÎNVĂȚĂTOR FIRA MARIA 
ȘCOALA ,,ANASTASIE FĂTU” MUȘATA 

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, elevii 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 
elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

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

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

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

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

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

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui 
la aceste momente. 
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Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase 
pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales 
în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei 
nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

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

1472



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIE 

PROF. FÎRTAT DAN-VALERIU 
LICEUL „PREDA BUZESCU” BERBEȘTI 

„Scopul educației este de a înlocui o minte goală cu o minte deschisă” Malcolm Forbes 
Pentru a putea înțelege rolul diferitelor tipuri de educație trebuie să pornim de la câteva caracteristici 

ale lumii contemporane: 
• societatea omenească se află într-o perioadă în care lucrurile evoluează c-o viteză amețitoare;
• oamenii sunt „bombardați” informatic în fiecare zi;
• majoritatea job-urilor din ziua de azi probabil că vor dispărea într-un orizont mediu de timp;
• sistemul de învățământ oricât de bun și eficient ar fi, nu va putea ține pasul cu schimbările

survenite-n cadrul unei societății extrem de volatile. 
În acest context educația formală care „include ansamblul acțiunilor intenționat educative, 

organizate și realizate în mod planificat, sistematic, în cadrul instituțiilor școlare și universitare, prin 
intermediul sistemului de învățământ structurat și ierarhizat în trepte școlare și pe ani de studii (Jinga, I. 
& Istrate, E. 2001, p. 174)”, trebuie completată cu alte forme de educație care să permită atingerea 
scopurilor educaționale. 

Astfel, încă din 1974, Coombs și Ahmed, echivalând educația cu învățarea, au identificat conceptele 
de educație informală și educație nonformală. 

Cea din urmă, învăţarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul 
unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate 
diferi ca durată. Dar, cu toate că se desfășoară într-o manieră mai puțin formalizată sau neformalizată, are 
totdeauna efecte formative. 

Prin natura și specificul ei, educația nonformală atestă o serie de însușiri: flexibilitate sporită, 
implicarea mai profundă în actul organizării acesteia a educabililor, mare varietate, diferențierea 
conținuturilor etc. 

În cadrul învăţării nonformale elevii își dezvoltă o serie de competenţe și atitudini: capacitatea de 
lucru în echipă, încrederea în sine, competenţe interpersonale, responsabilitatea, disciplina, capacităţi de 
planificare, coordonare şi organizare, capacitatea de a rezolva probleme practice. 

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. 

În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune și toate aceste competenţe 
enumerate anterior au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului, fiind complementare celor 
achiziţionate prin educaţia formală. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reușim să combinăm în mod echilibrat momentele educative cu cele recreative. 

Așadar, rolul și importanța activităților extrașcolare este în creștere pentru că generațiile viitoare vor 
fi formate din indivizi care vor pune accentul pe învățarea prin joc/relaxare și pentru că vin în sprijinul 
educației formale. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. FLITAN ALINA DIANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROVINARI 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va 
găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Un rol important în formarea personalităţii unui tânăr îl are cultura. Mijloacele de consum cultural 
ale tinerilor sunt în general programele TV, emisiunile radio, ziarele şi revistele. Apariţia internetului a 
dus la scăderea numărului elevilor care citesc cărţi, merg la teatru sau la cinema cel puţin o dată pe 
săptămână sau care vizitează muzeele. Ţinând cont că muzeele sunt cele mai reprezentative instituţii care 
păstrează şi valorifică patrimoniul cultural-istoric al urbei noastre şi nu numai, considerăm că acestea nu 
sunt valorificate suficient de mult în rândul tinerilor. 

Având în vedere diversitatea lumii contemporane, este necesar ca tinerii să fie deschişi diversităţii 
culturale, iar pentru aceasta trebuie în primul rând să ne cunoaştem propria cultură. 

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. 

Initial, ideea activitatilor extrascolare era menita sa ofere copilului alternative educatiei scolare, 
care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, erau activitati care sa ofere copilului posibilitatea 
sa se miste, sa se exprime liber, sa faca lucruri care ii plac, sa descopere, sa experimenteze. De aceea, 
aceste activitati erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri (sculptura, aerodinamica, natura, 
dans etc). In timp, însă, varietatea alegerilor a crescut foarte mult si aceste activităti au devenit un 
supliment al activitatilor scolare, perceput adesea de către părinti si copil ca fiind tot o scoală, dar dupa 
scoală. Activitatile extrașcolare s-au apropiat mai mult de ideea unor meditații sau a unei pregătiri 
suplimentare, a unei perfectionari continue in anumite 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 
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aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. FLOREA TEODORA-IONELA 
ȘC. GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI, BACĂU 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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 imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. 

Serbările și festivitățile marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. 

Concursurile școlare sunt o metodă extrașcolară de a sârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, făcându-
le cunoscute toate posibilitățile pe care acestia le au. 
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Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, 
să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 
alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 
momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 
societate. 

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. 

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. 

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) 

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

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

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
* Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007
* www.didactic.ro
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“ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR” 

FLORIA IULIANA 

Argument 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct 
de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 
Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală 
(școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi de zi: în 
familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

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. 

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate 
de schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele 

exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al 
umanităţii. Din acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea verbalism, 
enciclopedism, 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. 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activităţiile extraşcolare 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. 

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. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
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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. 

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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. 

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. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii 
şi al învăţământului primar - 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 posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţi extracurriculare 
1. Serbările şi festivităţile
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 

serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 
festivă creată cu acest prilej. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în 
mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, 
gustul pentru frumos. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor. 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte. 

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi 
parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării 
şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi 
internaţionale. 

2. Concursurile şcolare
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, 

având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 
Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală 

şi acasă. 
Concursuri precum „Cangurul” , „Micul matematician”, „Piciul” etc. pot oferi cea mai bună sursă 

de motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai bune la şcoală. 
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate 

într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra 
în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia de a asimila mult mai uşor 
cunoştinţele. 
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3. Excursiile şi drumeţiile
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 

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

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită 
de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea 
unor întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau reviste. 

Cunoştinţele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanţelor, duratei de desfăşurare a 
unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. 

Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a 
vizita muzee, expoziţii, monumente ş i locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate 
pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. 

Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate. În 
realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare interdisciplinară, de prelucrarea 
normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată. 

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii 
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul 
proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod 
public opiniile. 

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt 
responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea 
adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei. 

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 
posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 

constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toarte acestea 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizitele parcurg aceleaşi etape ca ş i excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei teme, în 
timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia. 

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în 
condiţii confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu fie 
luat prin surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei ( de informare, de 
documentare, de orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se includă 
rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte vocabularul, să 
îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să îşi formeze o cultură literară şi comunicaţională de bază. 

5. Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ 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. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică). 

6. Alte activităţi
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Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt 
alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. 
Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii 
de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 
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 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât şi 
de cadrele didactice în măsura în care : 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- optimizarea procesului de învăţământ ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
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 ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE SPORTIVE 
ASUPRA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

PROFESOR FLORIA MILUŢĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIŞ, COM. TAMAŞI, JUD. BACĂU 

Conceptul educaţiei a dobândit în societatea contemporană noi conotaţii, date de schimbările 
existente ȋn toate domeniile vieţii sociale. Accentul a trecut de pe informativ pe formativ. Educaţia 
depăşeşte limitele naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. 
Curriculumul unitar nu poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente a 
devenit o realitate. 

Pe lȃngă importanţa de necontestat a educaţiei de tip curricular, educaţia extraşcolară şi 
extracurrriculară, educaţia realizată dincolo de cadrul şcolar organizat, îşi are rolul şi locul bine stabilit 
în formarea personalităţii elevilor. 

Deschiderea şcolii româneşti către acest tip de activităţi, se simte ca 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 elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. Ȋn acest sens, şcoala trebuie să-şi diversifice oferta 
pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. 

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

Ȋn cadrul sistemului educaţional, activităţile extraşcolare sunt forme de activitate sportiv–
recreative, realizate prin activităţi competiţionale dar şi necompetiţionale. Prin aceste activitati se 
urmăreşte oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber al elevilor intr-un mod organizat şi 
educativ, valorizȃnd potenţialul intelectual şi aptitudinile acestora şi dezvoltȃndu-le spiritul de 
competiţie. 

Profesorul de educaţie fizică trebuie să ştie să îl atragă pe copil către ora de educaţie fizică, dar şi 
către competiţiile sportive extraşcolare. 

Dintre formele de activitate sportiv–recreative, cele mai atractive şi organizate cu o frecvenţă mare 
in şcoli sunt: 

- Campionatul şcolii la diferite ramuri sportive; 
- Competiţiile organizate in calendarul ONSS; 
- Competitii cu caracter tradiţional ȋn zonă /şcoală; 
- Cupe organizate de Asociaţia Judeţeană ,,Sportul pentru toţi”; 
- Concursuri de atletism –crosuri organizate la nivel local/judeţean/naţional; 
- Activităţi cu caracter turistic–recreativ ( drumeţii, orientare turistică, etc ); 
- Activităţi extraşcolare organizate ȋn parteneriat cu comunitatea, cu ONG-uri, societăţi, etc. 
Activităţile extraşcolare sportive au nenumărate beneficii pentru elevi. Orele petrecute la şcoală şi 

numărul mare de teme pentru acasă predispun la sedentarism. Elevii nu mai au timp să se joace şi să 
practice activităţi sportive şi devin din ce ȋn ce mai sedentari. Pentru a se dezvolta armonios şi pentru a 
fi in formă, copiii au nevoie de activitate fizică. Astfel, obezitatea este combătută, riscul bolilor asociate 
acesteia scade iar imunitatea copiilor are numai de cȃştigat. 

Sportul ȋi relaxează pe elevi prin antrenarea lor ȋn activităţi menite să le alunge tensiunea acumulată 
de-a lungul zilei. Aceste momente de rupere a rutinei dau de multe ori rezultate vizibile in performanţa 
şcolară a copiilor. 

Activităţile extraşcolare sportive ȋi ajută pe elevi să ȋnveţe de la vȃrste fragede noţiuni de bază ale 
managementului timpului. Pentru a participa la aceste activităţi, copiii sunt nevoiţi să le ȋmbine armonios 
cu studiul, care nu poate ignorat. Ei devin mai responsabili cu ȋndatoririle pe care le au, ȋnvaţă să-şi 
organizeze programul eficient şi ȋşi formează ȋncă de mici un simţ al managementului timpului ce le va 
folosi pe viitor. 

Un alt atribut de viitor pentru copii este formarea spiritului de echipă. Multe dintre activităţile 
sportive necesită munca in echipă, o colaborare perfectă cu ceilalţi mebri ai grupului. Astfel, apare 
sentimentul de apartenenţă la grup, de loialitate faţă de echipă şi, deseori, apar şi prieteniile. 
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Activităţile sportive duc la ȋmbunătăţirea abilităţilor copiilor şi, de multe ori, la descoperirea 
talentelor ascunse, pe care copiii nu ştiau că le au. Pentru activităţi care le fac plăcere, copiii ȋşi vor 
dedica timp şi resurse pentru realizarea acestora. 

Ȋn cadrul educaţiei, activităţile sportive au ca obiectiv realizarea potenţialului elevilor pe plan 
personal şi social. Educaţia extaşcolară sau informală, alături de educatia formală, au un rol foarte 
important atȃt ȋn transmiterea cunoştinţelor, cȃt şi ȋn formarea competenţelor intelectuale, a atitudinilor 
necesare tinerilor intr-o societate democratică, în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea 
unui climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  

Cooptarea elevilor in echipele reprezentative ale şcolii, lucrul ȋn echipă, repartizarea de sarcini de 
conducere şi de subordonare, de manifestare a iniţiativei de asumre a răspunderii, de a acţiona 
concurenţial respectănd partenerii de ȋntrecere, fac parte din obiectivele pe care profesorul de educaţie 
fizică ȋl are ȋn ȋndrumarea şi formarea copiilor. 

Activităţile extraşcolare sportive sunt o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare şi asigurând o atmosferă 
relaxantă care să stârnească interesul şi dorinţa elevilor de a participa necondiţionat la desfăşurarea 
acestora. 
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2. Cernea, M., Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,
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3. D. Ionescu, R. Popescu, Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

/BUCURIILE IEPURAŞULUI 

FLOROAE ANNE-MARIE 

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. 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. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având 
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. 

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, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă 
şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la momentul potrivit. 

1484



PROIECT INTERCULTURAL “SCOALA ALTFEL” 

MATERIAL REALIZAT DE ȊNV. FOLEA ORTENSIA, 
SCOALA GIMNAZIALẰ BRẰDEANU, JUD. BUZẰU 

ARGUMENT 
Abordarea interculturală în educaţie pleacă de la ideea că o mai bună înţelegere între oameni este 

posibilă numai intrầnd ȋn contact direct cu persona aparținầnd diferitelor etnii conlocuitoare, cunoscầnd 
modul de viațằ, obiceiurile, tradițiile, personalitằți reprezentative ale nationalitằtilor ce trằiesc ȋn acelaṣi 
spațiu geographic. 

Școala, noi cadrele didactice avem misiunea de a permite fiecằrui copil: 
- sa creascằ, sằ-ṣi dezvolte spiritul, corpul ṣi inima, deci inteligența, sensibilitatea, creativitatea; 
- sằ învețe sằ trằiascằ împreunằ, unii cu altii, cu persoane diferite, sằ-ṣi poatằ ocupa progresiv 

locul în societate, sằ poatằ deveni cetațeni activi. 
Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferentelor. Cadrele didactice sunt garanții 

acestor rigori ale spiritului care vegheaza asupra diferentelor, pentru a învằța, a cunoaṣte ṣi a întelege 
ceea ce ne leagằ, ceea ce ne face asemằnằtori, ceea ce ne apropie. 

Competențe generale: 
- Educarea ṣi formarea interculturalằ a copiilor 
- Pregằtirea copiilor în sensul dezvoltarii personale si a inserției în comunitate 
- Necesitatea cunoaṣterii, valorilor culturale ale diferitelor etnii 
Competențe specifice: 
a. Privind copiii implicaţi în proiect
- dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere; 
- stabilirea relaţiilor de prietenie şi de înteracțiune cu ceilalţi copii; 
- formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare; 
- dezvoltarea sentimentelor de prietenie cu toţi copiii, indiferent de apartenența culturalằ 
b. Privind cadrele didactice
- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii; 
- realizarea unui management eficient la nivelul claselor şi a unei comunicări optime. 
Gupul ţintă: 
-elevi ai claselor din invằțằmầntul primar; 
- cadre didactice; 
Durata proiectului: O sằptằmầnằ (15 – 19.04.2019) 
Forme de organizare: frontal, în perechi, pe echipe, grupuri de lucru. 
Resurse umane: 
- cadre didactice; 
- elevi; 
- pằrinți, comunitate 
Resurse materiale: 
- calculator, imprimantă, dischete, CD-uri, copiator, coli mape, aparat foto, bloc de desen, 

acuarele, desenele copiilor, ecusoane, diplome. 
Resurse proceduale: 
- activităţi practice în echipă, lucrări individuale, sezatoare, expozitie, parada costumelor. 
Parteneri: 
1. Şcoala Gimnazială Brằdeanu
2. Şcoala Gimnazială Mihằileṣti
Evaluare: 
- Prezentarea lucrărilor realizate, expoziție, 
- Interpretarea unor cantece populare specifice etniilor, 
-  Parada costumelor si prezentarea lor, materiale ilustrate, albume de fotografii. 
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Concluzii: 
Proiectul de parteneriat reprezintă permanent un prileg de sărbătoare, un moment de bucurie, o 

nouă ocazie de a fi împreună copii apaținầd unor diferite etnii. Activităţile organizate în afara clasei 
sprijină activitatea educativă, îi ajută pe elevi să se cunoască mai bine, să fie mai buni, mai toleranţi unii 
cu alţii. 

În derularea unor astfel de activităţi cadrul didactic trebuie să arate că are încredere deplină în toţi 
elevii colectivului că le poate transa tot felul de sarcini acordându-le astfel diverse responsabilităţi, că-i 
poate trata ca pe nişte adulţi, ca de la egal la egal. 
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RAPORTUL ACTIVITĂȚII EXTRAȘCOLARE 
”PRODUSELE BANCARE ÎN VIAȚA ADOLESCENȚILOR” 

FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE  

AUTOR: PROF. EC. FRÂNCU MONICA – CECILIA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTROMUREȘ” – TÂRGU MUREȘ 

Motto: 
“In spatele unui om capabil se află întotdeauna alți oameni capabili.” 
(proverb chinezesc) 

1. Definirea scopului: organizarea unei dezbateri, în cadrul celei de a XIII-a ediții a Festivalului
Național al Șanselor Tale, desfășurat sub sloganul “Mediul social mai sigur pentru o educație 
performanta”; 

II. Echipa: prof. Frâncu Monica și O.I;
III. Agenda primei întâlniri a echipei:
1. Stabilirea temei, a datei și a locației activității: dezbaterea cu tema “Produsele bancare în

viața adolescenților”, în data de 22 noiembrie 2012, în Sala Festivă a Liceului Tehnologic Electromures; 
2. Obiective:
- Identificarea produselor bancare folosite de adolescenți; 
- Construirea unui dialog elevi-specialiști; 
- Educarea elevilor în vederea folosirii cu succes a produselor bancare; 
- Utilizarea aplicației internet-banking; 
- Sintetizarea beneficiilor produselor bancare; 
- Analiza impactului produselor bancare în viața cotidiană; 
3. Invitați:
- conducerea scolii; 
- inspector educație permanentă; 
4. reprezentanți ai B.C.R. – Sucursala Județeană Mureș
5. Numărul de participanți: 70 de elevi din clasele aparținând calificărilor profesionale

“tehnician în activități economice” și “tehnician în hotelărie”, secția română și secția maghiară; 
6. Locatia: Sala festivă a Liceului Tehnologic “Electromures”
7. Resurselor logistice folosite: calculator, videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, aparat

foto. 
8. Sarcinile membrilor echipei:
 Prof. Frâncu Monica:
- contactarea reprezentanților băncii și stabilirea detaliilor dezbaterii; 
- elaborarea și tipărirea invitațiilor; 
- distribuirea invitațiilor; 
- stabilirea elevilor participanți; 
- redactarea semnalisticii; 
- achizitionare protocol; 
- organizare locație; 
- întâmpinare invitați; 
- moderare dezbatere în limba romană; 
- realizarea contactului cu presa presentă la activitate; 
- întocmirea raportului. 
 Prof. O.I.:
- contactare presa în limba maghiară; 
- distribuire invitații; 
- asigurarea logisticii și sonorizării 
- organizare locație; 
- organizarea protocolului; 
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- moderarea dezbaterii în limba maghiară; 
IV. Desfășurarea evenimentului:
Dezbaterea a fost deschisă de prof.Frâncu Monica si O.I., care au urat bun venit participanților, au 

precizat detaliile dezbaterii și și-au exprimat speranța unui dialog constructiv. A luat apoi cuvântul dl. 
Director, care a invitat participanții la implicare si responsabilitate. Dl.director Moldovan Ioan a 
prezentat produsele bancare, iar elevii au avut posibilitatea sa pună întrebări și să solicite explicații 
suplimentare. D-na Jakab Maria Tereza a asigurat traducerea în limba maghiară. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PARTENERIAT CU 
FAMILIA ŞI COMUNITATEA 

PROF. ÎNV. PREŞC. FRANGULEA ALINA GEORGIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3- STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.P. NR. 3 

LOC. MANGALIA, JUD. CONSTANŢA 

Atunci când există un parteneriat între grădiniţă,familie şi comunitate ,cadrele didactice îşi însuşesc 
căi noi şi puternice de a îndrepta copiii către standarde şcolare provocatoare, părinţii discută regulat cu 
educatorii despre comportamentul copiilor, raportându-se la standarde ridicate şi modul în care îşi pot 
ajuta copiii. Fiecare instituţie devine o comunitate a celor ce învaţă, toţi copiii străduindu-se şi 
progresând în direcţia atingerii valorilor dorite. 

Societatea se confruntă cu o varietate de tendinţe în ceea ce priveşte stilurile de educare a copiilor 
în familie. Mulţi părinţi susţin cu fermitate practicile autoritariste de creştere a copiilor, preluate de la 
părinţii lor, cu o mulţime de sfaturi despre creşterea copiilor, disponibile tuturor, părinţii se simt adesea 
copleşiţi şi înt-o stare de frustrare, pentru că aleg, selectează şi testează un numar de metode variate şi 
adesea contradictorii. De asemenea, părinţii au tendinţa de a amesteca stilurile educative, sunt tentaţi să 
fie autoritarişti când sunt frustraţi, devin permisivi când sunt obosiţi sau încearcă să compenseze prin 
abordări democratice. Ca răspuns la aceste dificultăţi, Instituţiile educaţionale, comunităţile şi autorităţile 
încercă să direcţioneze către standarde de educare mai eficiente, eforturile sunt evidente, prin 
introducerea orelor de educaţie în familie,dezvoltarea serviciilor sociale, activităţi extraşcolare 
coordonate de grădiniţe. Această luptă între educaţia de ieri şi aducaţia de azi se dă adesea între mame 
şi taţi, unul dintre părinţi e adeptul psihologiei moderne, în vreme ce altul este edeptul educaţiei vechi. 
Educatoarea are rolul de a minimaliza concepţia preluată de părinţi de la părinţii lor şi de a obţine o 
filozofie de educare mai realistă şi tolerantă. 

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 si 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 de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 
de natura relaţiilor publice.Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o 
dimensiune a educaţiei permanente si şcoala este un mediu social organizatoric în care universul 
copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care desăvârşeşte 
fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu celălalt factor, 
colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce 
ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le are această acţiune. 
Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a conduitei 
favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral s-a urmărit implicarea 
familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului 
cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire 
la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii . 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta copiii să obţină rezultate 
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la gădiniţă, pentru a reuşi să păşească pe treptele superioare ale 
învaţării, mai ales pentru pregătirea lor ca viitori adulţi. 

Dacă cele trei medii educaţionale – şcoala, familia şi comunitatea – se completează şi se susţin, ele 
asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi extraşcolară şi pe plan 
general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă, 
depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. 
Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri cu şcoala şi comunitatea în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o 
mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delicvenţei. 
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Implicarea timpurie în educaţie a familiilor este întărită prin procesul de parteneriat, unde eforturile 
de colaborare sunt realizate de educatori, părinţi, comunitate dintr-o perspectivă centrată pe familie. 
Grădiniţele centrate pe familie se angajează alături de părinţi şi comunitate în planificarea şi dezvoltarea 
unor medii sănătoase. O parte semnificativă a acestui efort o constitue dezvoltarea unui curriculum, care 
să promoveze un proces de învăţare împărtăşit de copii, părinţi, cadre didactice. Conţinul trebuie să se 
centreze pe elemente de dezvoltare a imaginii de sine, socializare, înţelegeri multiculturale, relaţii 
pozitive şi empatice,disciplină adecvată şi strategii de rezolvare de probleme în mod creativ. Centrarea 
pe familie trebuie să devină o parte a structurii comunităţii, o reţea umană a celor ce învaţă în familie, 
grădiniţă ,fiind utilă pentru crearea unui mediu de viaţă pozitiv. 

BIBLIOGRAFIE: 
Bogaert,Catherine (2013). Formarea Competenţelor în Grădiniţă. Bucureşti: Editura Aramis 
Munteanu,Camelia (2009).Ghid pentru Învăţământul Preşcolar. Iaşi:Editura Polirom 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR FRENȚ ILEANA 
C.N.OCTAVIAN GOGA MARGHITA 

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 28 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.” 

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 
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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. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie 
semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi 
pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi 
plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor 
în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului 
trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga 
activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului 
este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi 
cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare. 

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 . 

Pedagogul C. Cucoș 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: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul
lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la 
disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi foarte 
variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor. 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. 

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. 
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În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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CĂI DE APROFUNDARE A CONȚINUTURILOR PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE LA DISCIPLINA RELIGIE 

PROFESOR FUSARU ANCA, 
SIGHIȘOARA 

Dintre disciplinele școlare, Religia se remarcă prin flexibilitatea abordării temelor, ceea ce pune la 
dispoziția profesorului o plajă largă de metode de predare. Proximitatea locașului de închinare și buna 
colaborare care există, de obicei, între profesorul de Religie și preotul parohiei în limitele căreia se află 
școala, asigură premisele necesare desfășurării unor activități extracurriculare deosebite. 

Specificul acestor activități constă în: 
i. libertatea participării. Momentul desfășurării se află în afara programului școlar, nu se face

prezența, deci participarea este facultativă, pe baza afinității față de subiect. 
ii. locul desfășurării. În mod normal, acest gen de întâlnire în scop educativ are loc în spațiul

eclezial, în biserica parohială, foarte accesibilă elevilor. 
iii. aprofundarea. Subiectele abordate pornesc de la programa școlară, dar merg în profunzime, fapt

posibil tocmai pentru că participarea se bazează pe afinitate. 
iv. diversitatea. Elevii se pot întâlni atât cu preotul paroh, cât și cu o serie de invitați, precum

oameni de cultură și diferiți specialiști în varii domenii de interes pentru copii, totul cu acordul părinților 
și sub atenta coordonare a profesorului de Religie. 

v. implicare. Elevii sunt implicați direct în desfășurarea activității, spre deosebire de activitatea la
clasă, care implică un grad mai mare de pasivitate din partea lor. 

vi. costurile minime. Desfășurarea activității nu implică cheltuieli, putând fi realizată foarte ușor.
Caracteristicile de mai sus s-au evidențiat cu ușurință în cadrul unei serii de întâlniri catehetice pe 

care elevii de la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” din Sighișoara le-au avut în biserica parohială în 
cursul anului școlar 2017-2018. Activitățile s-au înscris în colaborarea pe care noastră școlară o are cu 
Parohia Sighișoara VII pe baza parteneriatului „Biserica mai aproape de Școală”. 

Invitația a fost adresată de profesoara de Religie tuturor elevilor școlii, iar catehezele au avut loc 
bilunar, miercurea, astfel: în prima și a treia săptămână din lună - clasele pregătitoare și I-IV, iar în 
săptămânile decalate - clasele V-VIII. În timp, s-a observat o oscilație a numărului de copii participanți, 
în a doua parte a anului școlar ajungându-se să se structureze câte un grup pentru fiecare categorie de 
vârstă, care a rămas, practic stabil până la vacanță. 

Subiectele abordate au fost cu precădere cele religioase, dar, pornind de la acestea, s-au dezbătut 
și subiecte conexe, medicale, de siguranță personală, comportament social, etc. 

Întâlnirile catehetice cu elevii de gimnaziu 
În ce prvește întâlnirile catehetice de care au beneficiat elevii de gimnaziu, acestea au avut o durată 

medie de două ore și un anumit tipar de derulare: 
1. Primirea elevilor în biserică, de către profesorul de Religie și preotul paroh.
2. Momentul de rugăciune.
3. Reluarea temei precedente (cu implicarea copiilor) și anunțarea temei care urmează a fi

dezbătută. 
4. Joc de spargere a gheții/de introducere.
5. Prezentarea temei (de obicei de către preot, cu intervenții punctuale ale profesorului de Religie)
6. Activitate practică/Joc de exemplificare, cu analiza rezultatelor
7. Reluarea temei în rezumat.
8. Moment de rugăciune ca încheiere.
9. Anunțarea următoarei întâlniri (oră, zi, temă) și plecarea copiilor.
La nivelul setului de activități desfășurate aproape regulat, s-a observat creșterea gradului de 

înțelegere a tematicii studiate la clasă în măsura în care aceasta s-a regăsit în subiectele tratate 
extracurricular. De asemenea, elevii care au participat la întâlnirile catehetice au manifestat un interes 
sporit pentru ora de Religie, în comparație cu elevii care au ales să nu participe. În mod firesc, s-a avut 
grijă ca monotonia să fie evitată cu cea mai mare grijă, în pofida structurii fixe a activității extrașcolare. 
Pentru aceasta, au alternat prezența unui invitat-surpriză care a adus propriul punct de vedere asupra 
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temei propuse cu susținerea acesteia prin mijloace media, sau exemplificarea inedită prin joc de rol, 
brainstorming, etc. 
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Întâlnirile catehetice cu elevii ciclului primar. 
Elevii micuți au fost introduși în subiectele religioase printr-o serie de activități care au avut 

următorul tipar de bază: 
1. Primirea elevilor.
2. Momentul de rugăciune (o rugăciune scurtă, cunoscută de copii, spusă la unison).
3. Reluarea temei precedente (cu implicarea copiilor) și anunțarea temei zilei.
4. Scurtă istorioară sau poezie care exemplifică tema.
5. Activitate practică (colaj, modelaj, pictură, etc.)
6. Moment de rugăciune ca încheiere.
7. Anunțarea următoarei întâlniri (dată, oră, temă) și plecarea copiilor.
La această grupă de vârstă, au fost mai intens valorificate tradițiile românești îngemănate cu 

credința creștină din perioada Crăciunului și a Sfintelor Paști. 
De asemenea, caracteristică acestei vârste este și implicarea părinților, nu doar prin prezență, ci și 

prin sugestiile de actvități. 
Colaborarea școlii noastre cu Biserica a ajuns în prezent la o anumită maturitate. În interesul 

copiilor cele două înstituții și-au găsit pozițiile specifice, iar cooperarea a dobândit coerență. Schimbul 
de bune practici cu alte școli care derulează programe asemănătoare sperăm că ne va ajuta să identificăm 
căi de îmbunătățire a acestui tip de activități extracurriculare. 
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ROLUL ACTIVITǍŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR FIERǍSCU ALINA-CARMEN 
ŞCOALA PRIMARǍ SÎRBEŞTI, ALIMPEŞTI, GORJ 

„Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte că ȋnvăţarea autentică ȋnseamnă ȋnvăţare 
pasionată. Un curriculum şcolar ce apreciază ȋntrebările mai mult decȃt răspunsurile... creativitatea mai 
mult decȃt reproducerea informaţiilor... individualitatea mai mult decȃt conformismul... şi excelenţa mai 
mult decȃt realizările standard.”(Tom Peters) 

Activităţile extraşcolare răspund cerinţelor actuale ale societăţii noastre prin ieşirea din tiparul rigid 
al şcolii şi prin abordarea şi organizarea unor activităţi ȋn cooperare cu comunitatea responsabilizȃnd 
copiii şi făcȃndu-i să cunoască problemele cu care se confruntă societatea actuală şi să participe la 
rezolvarea unora dintre ele. 

Prin intermediul acestor activitaţi se realizează o deschidere transdisciplinară a şcolii către o 
comunicare deschisă cu elevii renunţȃnd la maniera mono-disciplinară şi ȋnchisă de comunicare a 
conţinuturilor ȋnvăţării. 

Pedagogul american Bruner(1970) considera că „oricǎrui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, ȋntr-o formă intelectuală, orice temă”, dacă se folosesc metode adecvate stadiulul 
respectiv de dezvoltare şi dacă materia este prezentată „ ȋntr-o formă mai simplă, astfel ȋncȃt copilul să 
poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpȃnire a cunoştinţelor”. 

Educaţia extraşcolară este o formă a educaţiei nonformale desfăşurată sub ȋndrumarea unor cadre 
didactice specializate. Această formă de educaţie completează educaţia de bază, formală, fiindu-i 
complementară. Se realizează fie sub egida şcolii ca activitate extraşcolară(serbări, excursii, cercuri, 
vizite, concursuri, parteneriate, etc), fie ȋn alte instituţii desfăşurȃndu-se ȋn afara programului şcolar sau 
ȋn săptămȃna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, săptămȃnă ȋn care se implementează 
Programul „Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Învăţămȃntul extraşcolar se realizează în 
grup sau individual în instituţii extraşcolare de stat şi private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de 
creaţie tehnico-ştiinţifice, şcoli sportive de agrement etc.), în baza unor activităţi educative specifice, de 
către cadrele didactice în colaborare cu familia, unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii 
şi tineret etc. 

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, 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. 

Relaţia şcoală-familie are un rol fundamental ȋn funcţionarea optimă a sistemului educaţional şi ȋn 
succesul şcolar al elevilor de aceea, o preocupare constantă a instituţiei şcolare este găsirea unor 
modalităţi de atragere, de responsabilizare, de implicare a părinţilor ca parteneri ȋn educarea copiilor lor. 
De asemenea, cadrul didactic trebuie să acorde o deosebită atenţie activităţilor extraşcolare adoptȃnd o 
atitudine creatoare, asigurȃnd o atmosferă relaxată care să permită stimularea activităţii creatoare a 
elevilor. Varietatea acestor activităţi creşte interesul elevilor pentru şcoală şi implicit pentru educaţia 
intelectuală. Cei trei piloni care stau la baza educaţiei pe termen lung, şcoala, familia, comunitatea, au 
un rol important ȋn formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii elevilor din perspectiva exigenţelor 
culturale, ştiinţifice, axiologice, social-economice ale societăţii noastre pentru asumarea unui ansamblu 
de valori necesare integrării sociale, dezvoltării, realizării pe plan personal, integrării profesionale ȋntr-o 
societate ȋn contextul valorilor general-umane şi europene. Serbările, realizarea de proiecte, excursiile, 
activităţile de ecologizare, concursurile ȋşi pun amprenta ȋn dezvoltarea copiilor fiind, poate, mai 
eficiente decȃt activităţile şcolare reuşind să implice o participare mai mare a elevilor. 

În opinia mea, activităţile extraşcolare ȋi ajută pe cei mici să se adapteze mai rapid şi mai facil la 
condiţii noi, la medii noi şi să lucreze sub presiune, au caracter interdisciplinar care ajută la formarea 
caracterului copiilor ȋncă de la vȃrste fragede. De asemenea, completează procesul de ȋnvăţare, dezvoltă 
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aptitudinile avȃnd un caracter atractiv. Adolescenţii de azi, oamenii de mȃine vor asigura continuitatea 
efortului şi a gȃndirii umane. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.FILIP MONICA ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROȘNIȚA 

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 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. 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 însufleţiredăruire, la astfel de activităţi, 
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 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 
in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative 
să primeze, dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

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 28 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 
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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 

„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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR: FILIPESCU ELIZA- LOREDANA 

Educația este una dintre cele mai vitale resurse pe care le poate accesa o persoană. Datorită ei și a 
celor care realizează procesul educațional, fiecare persoană reușeste să se dezvolte armonios pe diferite 
planuri individuale. Încă din educația timpurie, copiii intră în contact cu oameni, resurse și momente care 
le influențează viața. 

Este evident faptul că asupra fiecărui individ, pe parcursul vieții se exercită diferite acțiunii și 
influențe, în cazul nostru educaționale, care lasă amprenta asupra dezvoltării personale. În învățământul 
românesc, acest proces educațional este axat pe dezvoltarea anumitor competențe și atitudini. 

De-a lungul timpului s-a stabilit că toate actiuniile și influențele educaționale cu care se întâlnește 
un copil în sistemul de învățământ sunt clasificate in felul următor: educație formală, educație non-
formală și educație informală. Toate acestea ajută la dobândirea unor cunoștințe pe diferite domenii 
facilitând astfel procesul educațional realizat de către cadrele didactice la clasă. 

Dacă educația formală are ca accent activitatea cadrului didactic, a ceea ce acesta planifică și 
realizează prin diferite metode la grupa de copii, activitatea non- formală este bazată mai mult pe un 
caracter mai putin formal. Activitatea extrașcolară are ca scop dobândirea anumitor cunoștințe de către 
copii într-un mod informal, mai practic, dar având același rezultat din punct de vedere formativ. Ceea ce 
este benefic prin aceste activități extrașcolare este faptul că ele vin în sprijinul copiilor și a stilurilor 
individuale de învățare, asigurându-le astfel un proces de învățare mai rapid și mai patricular. Acest lucru 
vine în sprijinul cadrelor didactice, oferindu-le o oportunitate de organizare și planificare mai structurată 
și mai eficientă în ceea ce privește realizarea activitățiilor din cadrul clasei. 

Prin activitățiile extrașcolare realizate de către cadrele didactice și copiii acestora se reușește 
întărirea personalității fiecărui copil. Datorită cadrului informal realizat se poate urmării dezvoltarea și 
identificarea creativității, stimularea unui comportament adecvat, dar mai ales dezvoltarea aptitiudiniilor 
individuale. Este evident faptul că prin modul relaxat și informal prezentat prin aceste activități 
extrașcolare, procesul edcațional este unul mult mai atractiv și mai interesant pentru copii, aceștia reușind 
să se implice activ în ceea ce se realizează. 

Tot ceea ce se dorește este ca prin aceste activități extrașcolare, copiii să reușească să se dezvolte 
armonios, să își poată dezvolta anumite aptiudini speciale și individuale, să se implice mai mult în 
activități non-formale, să își poată contura într-un mod pozitiv și practic trăsături ale personalității. Ei 
reușesc astfel să devină cetățeni implicați în societatea din care fac parte, venind și ei în ajutor cu ceea 
ce pot realiza. 

În cadrul procesului educațional preșcolar există următoarele modalități prin care se pot realiza 
activitătii extrașcolare. Serbările școlare sunt activitățile care sunt create și planificare spre a sprijinii 
talentele și creativitatea copiilor. În cadrul acestor evenimente este important ca tot colectivul grupei să 
fie implicat, fiecare copil având un rol aparte. Acest tip de activitate ajută relaționare dintre copii, 
ajutându-i să stabilească prietenii mai frumoase între ei. Concursurile sunt un alt tip de activitate 
extrașcolare care stimulează interesul copiilor pe un anumite subiect. Acest tip de activitate extrașcolare 
oferă posibilitatea cadrelor didactice și a părinților, dar și a copiilor de a observa care sunt aptitudinile și 
inclinațiile dobândite de ei într-un domeniu educațional. Ultimul tip de activități extrașcolare este și cel 
mai des întâlnit în cadrul învățământului preșcolar și anume, excursiile și drumețiile. Excursiile sunt 
extrem de importante în procesul educațional. Acest tip de activități ajută atât din punct de vedere 
intelectual, congnitiv copii, dar mai ales și fizic. Este modul prin care copii își pot dezvolta parte de 
independentă, încercând să se descurce singuri in diferite situații. Excursia permite ca activitate 
extrașcolară, abordarea interdisciplinară a cunoștințelor dobândite de copilași. Acest tip de activități 
extrașcolare oferă atât copiilor, cât și cadrelor didactice oportunitatea de a putea relaționa într-un mediu 
mai relaxat, aceștia reusind să întărească relațiile dintre ei, dar mai ales să aibă deschiderea să adreseze 
anumite întrebări pe care într-un spațiu formal nu reușeau să o facă. 

Activitățiile extrașcolare sunt atractive și interesante pentru orice nivel de vârstă. Datorită lor, se 
pot dezvolta aptitunii și valori copiilor, se bazează pe un proces educațional inovativ, ajută la dezvoltarea 
individuală a fiecărui copil. Rolul activitățiilor extrașcolare în procesul educațional este unul vital pentru 
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realizarea unui demers educativ benefic fiecărui copil. Cadrul didactic trebuie să fie creativ și să 
conceapă tot felul de activități extrașcolare prin care să poată stimula creativitatea și dezvolta 
cunoștințele deținute de elevii săi. Activitățiile extrașcolare sunt vitale pentru procesul educațional, 
acesta ajută enorm în predarea anumitor conținuturi planificare de către cadrul didactic, dar mai ales îi 
ajută pe cei mici să asimileze informații mult mai repede, într-un cadru non-formal. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE/ EXTRACURRICULARE – 
OPORTUNITATE DE CONTEXTUALIZARE A ÎNVĂȚĂRII 

PROF. ÎNV. PRIMAR FIRAN LILIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, BĂILEŞTI, JUD. DOLJ 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent 
în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării rolului important 
al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a concretizat în recomandările Consiliului Europei, prin Comitetul 
de Miniştri, în Recomandarea din 30 aprilie 2003. Acest document precizează direcţiile de acţiune 
referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, cu cel 
al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la dezvoltarea personalităţii libere a copilului 
şi a integrării lui în societate. Documentul prevede: 

-statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 
permanentă; 

-necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei 
obligatorii; 

-importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate 
de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; 

-oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii şi excluziunii sociale; 

-stimularea implicării copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 

-utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de 
integrare socială şi participare activă a copiilor în comunitate; 

-promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 
standardelor calităţii procesului educaţional; 

-asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a 
programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; -recunoaşterea 
activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene 
în acest domeniu. 

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. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin
situaţiile vieţii de zi cu zi 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor
organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să 
susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu 
rol de „curriculum suplimentar”. 

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. 
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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. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
-cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 
-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în 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. 
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 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; 

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

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 învăţă mânt, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, 
activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 

-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 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. 

De asemenea, 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 
sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme 
prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi 
și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. 

-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 
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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. 

Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: 
cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a valorilor 
naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru. 

Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel 
fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală. 

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. 

Excursia ajută 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. 

Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. 

-Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 
competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere 
talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

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. 

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. 

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. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

FLOAREA VARVARI, PROF. ÎNV. PRIMAR 
ŞC. GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA 

Activităţile extracurriculare le-am considerat întotdeauna timpul liber al elevilor, momentele în 
care ei sunt mai adevăraţi ca oricând. De aceea, căutăm ca acest timp să fie cu adevărat plăcut. Plăcerea 
pentru plimbare, pentru exursie şi joc, le-o stimulăm printr-o pregătire afectivă corespunzătoare. Elevii 
au nevoie de sprijinul nostru în a se bucura de frumuseţea şi armonia naturii, pentru a simţi plăcerea 
urcuşului într-o pădure sau a plimbării într-un parc. Am considerat de fiecare dată că nu este suficient să 
le asigurăm copiilor posibilitatea de a vedea, cât mai ales de a percepe, de a simţi şi trăi bucuria 
momentului. 

Rene Maheu afirma: „Timpul liber nu are numai o funcţie de destindere ci mai ales, o funcţie de 
creaţie; el trebuie să contribuie la formarea umană, socială şi civică. De aici rezultă necesitatea de a 
concepe o organizare a timpului liber care să ofere o gamă vastă de posibilităţi pentru dezvoltarea 
gustului, a judecăţii şi a simţului critic, ca şi necesitatea de a încuraja unele atitudini pozitive şi de a pune 
în valoare aptitudini creatoare.” (1) 

Prin activităţile extracurriculare, bazându-ne pe metode intuitive, verbale şi practice, stimulăm 
dorinţa copiilor de a vorbi; spontaneitatea expresiei. 

Se vorbeşte tot mai des despre o educaţie a timpului liber, care are drept sarcină principală 
constituirea unui sistem de valori obligatorii, pentru ca manifestările din timpul liber să-şi găsească 
finalitate în comportamentul elevilor. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi originale, fundamental distincte pe de o parte, activităţi 
productive pe de alta, dar mai ales activităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare.Referindu-se la 
creativitate, profesorul Ion Moraru, afirma pe bună dreptate că: „Fiinţa umană are în dotarea ei naturală 
predispoziţia creativităţii, care prin instrucţie, educaţie şi cultură poate deveni capacitate efectivă de 
creaţie şi trăsătură definitorie personalitătii.” (2) 

Activităţile în aer liber constituie o ocazie de familiarizare a elevilor cu noi aspecte ale realităţii. 
Principalele forme pe care le practicăm sunt: plimbările, vizitele şi excursiile. În cursul lor elevii 
descoperă numeroase lucruri interesante, îşi satisfac dorinţa de a cunoaşte obiecte, fenomene şi acţiuni 
caracteristice naturii şi vieţii sociale. 

De exemplu, în cadrul plimbărilor în mijlocul naturii, întâlnirea unui căţel, a sugerat unor elevi 
imagini asemănătoare cu drumul lui Patrocle din Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu. 

Întâlnirea unui câine vagabond le-a amintit de Zdreanţă pedepsit pentru o faptă rea. Atât cadrul 
natural cât şi lipsa oricărei îngrădiri crează copiilor o dispoziţie verbală şi creativă deosebită. În 
multiplele întâmplări imaginate de elevi a apărut un Zdreanţă schimbat într-un căţel ascultător sau într-
un câine rău care nu vrea să apere gospodăria. 

Metodologia pe care o abordăm în cadrul acestor activităţi are în vedere activitatea elevilor 
motivată de plăcerea de a vorbi despre obiecte şi situaţii care le sunt familiare din lecţii. Astfel se dezvoltă 
vorbirea expresivă, prin utilizarea unor expresii artistice din operele literare; se descriu imaginile pe baza 
operaţiilor de analiză, sinteză, comparaţie, de înţelegere a situaţiilor; se realizează aplicarea cunoştinţelor 
însuşite prin crearea unor întâmplări noi, cu personaje cunoscute, după un model dat. 

Imaginea unui copil cu mingea, jucându-se în apropierea unei străzi, a solicitat copiii să arate ce s-
ar putea întâmpla dacă mingea ar ajunge în mijlocul străzii. Elevii au propus soluţii multiple. 

Prin acest procedeu am educat atât flexibilitatea gândirii, cât şi creativitatea. Gândirea divergentă, 
această calitate creativă a inteligenţei, presupune transferuri de idei, analogii, aptitudini pentru a crea 
posibilităţi variate de rezolvare a unor situaţii. În felul acesta, pe lângă multiplele semne de întrebare pe 
care elevul mic le are în legătură cu realitatea înconjurătoare, apar şi multiple soluţii propuse pentru 
rezolvarea unor situaţii. 

În activităţile extracurriculare ne propunem activităţile în aşa fel încât să alternăm activităţile de 
joc şi mişcare cu acţiuni de educaţie civică sau rutieră; deosebit de importante sunt formarea şi 
dezvoltarea unor capacităţi cognitive aptitudinale, care se constituie în fundamente ale procesului de 
formare a unei personalităţi creatoare. 
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Analizând şi concretizând diferite concepţii care s-au exprimat în legătură cu aria de răspândire a 
capacităţilor creatoare, psihologul, Al. Roşca întăreşte opinia altor cercetători în acest domeniu după care 
însuşirile creative nu aparţin unor fiinţe singulare ieşite din comun şi predestinate din naştere pentru a 
deveni creatori, ci „…la orice persoană normală, creativitatea poate fi dezvoltată, într-o măsură mai mică 
sau mai mare, într-o direcţie sau alta …aptitudinile creatoare pot fi deliberat şi măsurabil dezvoltate.” 
(3) 

Prin variate metode de lucru pe care le-am folosit în cadrul programului Şcoala altfel elevii au 
putut surprinde variatele fenomene şi frumuseţi ale naturii, observări ale căror rezultate s-au materializat 
în emoţii şi sentimente redate verbal atât de variat şi într-un mod original. În toate activităţile desfăşurate 
în afara orelor de şcoală ne simțim fericiți în lumea văzută de elevii pe care-I formăm; o lume a realităţii 
împletită fără nicio forţare cu imagini fantastice, ale poveştilor atât de adevărate pentru ei. Ceea ce ne 
bucură cel mai mult este atunci când reuşesc să-i facem pe elevi (chiar dacă pentru moment) să nu treacă 
indiferenţi pe lângă un pom înflorit, o floare sau o vietate îndrăgită. 

Bibliografie: 
1.Maheu, Rene, Civilizaţia universului, Bucureşti, E. Ştiinţifică, 1989, p. 135-136.
2.Moraru, Ion, Revista Inventica, nr. 1\ 1989, p.20.
3.Roşca, Al., Creativitate, modele, programare, (Studii de psihologie a gândirii), E.Ştiinţifică,

Bucureşti, 1976, p. 10. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT ŞCOLAR FLONDOR SIMONA DANIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER 

Ţinând seama de perspectivele viitorului şi acordând atenţia cuvenită boogaţiei de forme pe care 
se structurează comunicarea umană contemporană,şcoala îşi propune să formeze multilateral 
personalitatea elevului,să-i pregatească pentru viaţă.Prin comunicare,oamenii îşi împărtăşesc 
cunoştinţele,interesele,atitudinile,simţămintele,ideile.În şcoală elevii nu trebuie doar să răspundă la 
întrebări,ci să înveţe arta comunicării. 

Educaţia se realizează prin acţiuni educative.Unele dintre aceste acţiuni educative se află în afara 
sistemului de învăţământ,dar este să atinga scopuri pedagogice identificabile.De aceea, şcoala nu rămâne 
indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară pe care se structurează comunicarea 
umană contemporană. 

Activităţile extraşcolare au un rol bine stabilit în formarea personalităţii copiilor nostri.Ele au un 
conţinut cultural,artistic,spiritual,ştiinţific,sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii locale.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale,antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut,cultivarea interesului pentru 
activităţile socio-culturale.Acestea oferă cadrul formal în care profesorul poate să lucreze nu numai cu 
dimensiunea raţional-intelectivă a elevului,dar şi cu cea emoţională,atitudinală şi socială. 

Una dintre cele mai plăcute activităţi extraşcolare este serbarea şcolară care are un conţinut bogat 
şi care valorifică varietatea,preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor.Serbările şcolare dedicate 
unor evenimente importante din viaţa de elev(1 Iunie, 1 Decembrie) sunt un prilej de a îmbina frumos 
arta cântecului cu euritmia,deoarece pe întreaga perioadă şcolară cântul şi cuvântul merg mână în 
mână.Serbările au rolul de a suda colectivul,de a impulsiona în mod favorabil,de a face ca elevul să 
trăiască clipe de desfătare sufletească. 

Excursia este o altă activitate extraşcolară,în urma căreia elevii au de transmis impresii prin diferite 
forme ale comunicării. Excursia este cea care îl reconforteaza pe copil, îi prilejuieste însusirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi 
suplimenteaza şi consolideaza instrucţia scolara dobândind însusirea a noi cunostinţe. Iată câteva excursii 
pe care le-am realizat cu elevii:la Muzeul Naţional Grigore Antipa,Muzeul Naţional de Istorie,Muzeul 
Naţional Cotroceni,Biserica Neagră din Braşov etc.    Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole 
accesibile vârstei copiilor(Teatrul Ţăndărică), corespunzătoare educaţiei pe care trebuie să o primească 
copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică îngrijită constituie în primul rând un preţios 
mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să 
cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând 
la spectacol, micul şcolar are în faţă eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, 
care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea 
respectivă. 

O altă activitate extraşcolară este concursul,care este o formă competiţională organizată pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, între clasele de 
nivel primar. 

În concluzie,toate aceste activităţi extraşcolare contribuie la împlinirea personalităţii elevilor 
pentru cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului liber. 
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FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 
LA ȘCOLARII MICI 

PROF. ÎNV. PRIMAR: FLOREA ALINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRACHE POENARU”, BALCESTI 

Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit. (Eugenia Şincan) 
De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii 

să le poată folosi în voie. 
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali 

(familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă. 
Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o necesitate 

dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii, încă 
înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin 
valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, morale şi estetice ale 
acestuia. 

Există factori care determină lectura copiilor: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele lor, 
climatul familial, factori care pot transforma lectura într-o necesitate, „o foame de carte”, o delectare sau 
nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, acestea rămân 
pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă. 

Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu uşurinţă 
ideile ascunse în spatele semnelor grafice. Învăţătorul sau părintele trebuie să sesizeze acest moment 
dificil din viaţa micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul 
făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de mister. 

De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul cu 
lecturarea cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În locul 
curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se ascund idei atât de 
frumoase şi interesante. 

Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le formez cu răbdare 
şi stăruinţă, gustul pentru lectură. 

Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită de altcineva, însă 
preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaţi să citească ei însişi altceva 
decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins greutăţile începutului, gustul pentru 
lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărţile potrivite, alteori, indiferenţa pentru lectură a 
persoanelor apropiate determină aceeaşi atitudine copiilor. În astfel de cazuri intervenţia învăţătorului 
este absolut necesară. 

Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură începând din 
clasa I. Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în universul minunat al 
cunoaşterii. Învăţătorul este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, plin de 
neprevăzut. 

În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dascăl- elev. 
După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod amănunţit am 
recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce textele au fost 
parcurse am lansat următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor; să 
folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate; să redea prin cuvinte proprii conţinutul 
textelor citite; să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite; să le 
aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. 

Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii de 
clasă, precum si a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii şi învăţător, se 
stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor. 

La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea unor autori 
am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Am întocmit cu elevii portofolii 
pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, 
prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul pentru lectură. 
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Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot 
desfăşura astfel : se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să recunoască 
lectura în care erou principal este Nică etc. 

Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile: învăţătorul recită unu-două versuri dintr-o 
poezie, iar elevii continuă. 

Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti constituie un alt important mijloc de îndrumare a 
lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură elevii pot face 
comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate. 

Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori,reprezintă, de asemenea, un mijloc de 
îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către învăţător, 
apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura. 

Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce pot fi lecturate 
de elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre animale. 

Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură. 
Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să citească mai 

mult din dramaturgia românească. 
În afară de citirea independentă a lecturii particulare am folosit şi citirea în colectiv. Această citire 

se realizează de către învăţător sau elevi care citesc corect şi expresiv; are rol de a aprofunda şi purta 
discuţii pe marginea lecturii citite. 

Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg ei să 
citească o carte. Am considerat important ca elevii mei să înţeleagă ceea ce citesc, să fie în măsură să 
deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi dăunător şi, în sfârşit, să-
şi poată formula clar o opinie despre cartea citită. 

Formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de şcoală, iar 
familiei îi revine un rol extrem de important. Implicarea activă şi pozitivă a părintelui este recunoscută 
ca fiind benefică în educaţia copilului.Gustul pentru lectură poate fi stimulat şi cultivat încă de la aceste 
vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor de înţelegere şi cunoaştere. 
Propun câteva modalităţi prin care părinţii pot petrece momente plăcute alături de copiii lor şi în acelaşi 
timp îi pot ajuta să pătrundă în lumea magică a cărţilor. 

Sugestii pentru părinţi: 
• Citiţi împreună cu copilul dumneavoastră!
Biblioteca este una din cele mai bune, mai accesibile şi nu în ultimul rând mai ieftine surse de 

lectură. Bibliotecile, chiar şi cele mai mici, au pe rafturile lor atât cărţi pentru copii cât şi pentru părinţi. 
Puteţi cere sfatul bibliotecarului pentru a vă recomanda cărţi potrivite domeniului de interes al copilului 
dumneavoastră. 

Exemplul personal şi mai ales acţiunile în comun, desfăşurate împreună cu copilul dumneavoastră, 
sunt recunoscute de specialişti ca fiind cele mai bune metode de a stimula gustul pentru lectură al 
copilului. Astfel, cititul în faţa copilului şi în special cititul cu voce tare dau rezultate deosebite. Vă 
sugerez câteva modalităţi atractive prin care să vă invitaţi copilul în universul textelor literare. 

• Mai presus de orice, copiilor le place să li se citească cu voce tare. Este un moment special
pentru ei, când se simt aproape de părinţi şi iubiţi de aceştia. Luaţi în considerare preferinţele lor şi 
oferiţi-le câteva momente de lectură cu voce tare din aceste cărţi. Un sondaj efectuat în printre copiii din 
clasele a III-a şi a IV-a ne-a arătat ca în topul celor mai apreciate lecturi se numără următoarele cărţi: 

1) Fram, ursul polar - Cezar Petrescu
2) Cartea Junglei - R. Kippling
3) Vrăjitorul din Oz - L. Frank Baum
4) Colţ Alb - Jack London
5) Heidi - Johanna Spiry
6) Cinci săptămâni în balon - Jules Verne
7) Ocolul pământului în 80 de zile - Jules Verne
8) Povestiri - H. C. Andersen
9) Peter Pan - James M. Barrie
• Puteţi încerca, de asemenea, să citiţi alternativ; veţi citi dumneavoastră o pagină dintr-o carte,

iar următoarea o va citi copilul dumneavoastră ş.a.m.d. Sau puteţi încerca să citiţi alternativ capitolele 
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unei cărţi. Astfel, participarea dumneavoastră va fi resimţită de copil ca o recompensă pentru fiecare 
capitol citit. Iată câteva cărţi structurate pe capitole, care vor face această activitate nu numai utilă, ci şi 
plăcută şi relaxantă: 

1) Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain
2) Cărţile cu Apolodor – Gellu Naum
3) Aventurile baronului Münchausen – Gottfried August Burger
• Organizaţi jocuri literare împreună cu copilul dumneavoastră!
Orice copil învaţă cu mult mai multă plăcere şi uşurinţă atunci când se joacă, decât dacă este forţat 

să înveţe. Cunoscând acest lucru, dumneavoastră îi puteţi vorbi şi îl puteţi învăţa multe lucruri în timp 
ce vă jucaţi cu el sau chiar inventând mici jocuri împreună cu el. Mai mult, aceste jocuri pot fi derulate 
în paralel cu alte mici activităţi casnice în care doriţi să vă implicaţi copilul, făcându-l astfel să nu le 
perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe un prilej plăcut de a fi împreună cu familia sa. 

Exemplu de joc: TERMINĂ PROPOZIŢIA : Părintele va rosti începuturi de frază, solicitând 
copilului să le completeze. Pot fi formulate o serie de propoziţii afirmative în vederea identificării 
elementelor de gândire pozitivă Iată câteva exemple:- Îmi place să…./ - Mă pricep la…/ Este bine când… 

De asemenea, pot fi formulate alte începuturi de fraze, ca punct de plecare pentru discuţiile ce vor 
urma. De exemplu: - Când o să cresc mare vreau…/- Dacă aş fi părinte, aş…/- Cred că toţi copiii ar 
trebui să…/- Nu-mi place când…/- Cea mai bună zi a fost când…/- Dacă aş fi magician aş… 

• Vorbiţi mult cu copilul dumneavoastră despre cărţi!
Există numeroase ocazii extraşcolare în care puteţi să deschideţi o discuţie despre cărţi cu copilul 

dumneavoastră. Profitaţi de acestea deoarece astfel copilul dumneavoastră nu va asocia lectura cu o 
activitate impusă exclusiv de şcoală, ci va descoperi cititul din proprie iniţiativă, din curiozitate şi de 
plăcere. 

Pentru a-l îndemna să citească şi a-i arăta că acest lucru este apreciat de dumneavoastră, 
manifestaţi-vă interesul pentru ce a citit. Rugaţi-l să vă povestească subiectul unei cărţi, solicitaţi-i 
amănunte despre personaje şi aventurile prin care trec acestea, întrebaţi-l despre locurile descrise în carte. 
În egală măsură, îi puteţi stimula curiozitatea dacă îi povestiţi despre cărţile citite de dumneavoastră. 

De asemenea, un simplu drum la magazin poate fi o bună ocazie pentru a-l stimula să citească. Îi 
puteţi stârni curiozitatea, dacă îi povestiţi despre forma, culorile, materialele sau provenienţa diverselor 
lucruri din magazin, iar el va fi dornic să vă însoţească şi data viitoare la cumpărături. Există câteva cărţi 
despre invenţii şi inventatori, scrise pe înţelesul copiilor pe care le puteţi recomanda: 

o Galilei şi primul război al stelelor – Luca Novalli
o Einstein şi maşinile timpului – Luca Novalli
o Darwin şi adevărata poveste a dinozaurilor – Luca Novalli
Vă sugerez ca ori de câte ori comportamentul sau reacţiile copilului dumneavoastră sunt similare 

cu cele ale unui personaj de poveste, să faceţi această remarcă şi să-i vorbiţi copilului despre eroul 
respectiv. 

Ieşiţi împreună cu copilul dumneavoastră la cinematograf sau la teatru. După vizionare, stârniţi 
interesul pentru lectură al copilului; discutaţi cu el despre cartea care stă la baza filmului sau a 
spectacolului respectiv, despre diferenţele şi asemănările dintre cele două despre avantajele cuvântului 
scris şi/sau ale reprezentării vizuale. 

Printr-o strânsă colaborare între şcoală şi familie, micii şcolari vor reuşi să descopere bucuria 
lecturii şi să aleagă din fiecare text citit ceea ce este esenţial şi util. 

BIBLIOGAFIE: 
• Eugenia Şincan, Îndrumător pentru învăţători,părinţi şi copii, Editura „Gheorghe

Alexandru”,Craiova,1993, 
• Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis , Bucureşti,

2000, p.233-234 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE IN FORMAREA 
PERSONALITĂȚII 

PROF. INV. PRIMAR FLOREA ANCA 
SCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. SILVESTRU,, 

BUCUREȘTI, SECTOR 2 

,, 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) 
Educația este cea care răspunde nevoilor societății de a forma și dezvolta tânăra generație, în 

conformitate cu solicitările acesteia. Educația depășește limitele și valorile naționale și tinde către 
universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanității. 

Modernitatea din Pedagogie vizează depășirea concepțiilor trecute care erau focalizate pe 
achiziționarea de către elev a unui volum mare de informații. Acum accentul este pus pe partea practică 
, care este cea ce consolidează informațiile, formează deprinderile și dezvoltă motivația pentru învățare. 

Educația extracurriculară se realizează dicolo de acest proces de învățământ si are ca rol principal 
formarea personalității educabilului. Aceste activițăți extrașcolare reprezintă modalitatea 
neinstituționalizată a educației. 

Educația, prin aceste activitați, urmărește recunoșterea și cultivarea corespondenței optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea comportamentului creativ în 
diferinte domenii. 

Participarea la activitatile extracurriculare și învățarea instituționalizată au devenit din ce în ce mai 
viabile în viața și alegerile elevilor. De aceea școala ocupă un loc primordial în îmbinarea acestora și 
realizarea unui climat optim de realizare. 

Educația nonformală este cea care a avut ca debut realizarea unor activități educative în afara 
sistemului de învățământ, ca activități optionale în afara clasei. Aceste tipuri de activități au un caracter 
formal, dar și formativ, fiind plexibile și întâmpinând diferitele interese. 

Activitățile extrașcolare vizează valorificarea timpului liber al elevilor într-un mod plăcut, 
transformându-l într-o sursă de educație. Ele contribuie la dezvoltarea gandirii creative și la dobândirea 
unor deprinderi și aptitudini speciale, implicarea elevilor în proiecte cât mai variate, cultivă interesul 
pentru studiu și facilitează înțelegerea conținuturilor. 

Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o anumită ținută, declanșând trăirea unor 
sentimente. Pentru o influența educativă asupra elevilor, acesta trebuie să fie implicat direct în fiecare 
activitate și să participe activ și afectiv. 

Prin fiecare activitate derulată cadrul didactic reușește să își cunoască elevii, să le ofere celor timizi 
posibilitatea de afirmare, fără momente de inhibare a sentimentelor și trăirilor. În ceea ce îi privește pe 
ceilalți elevi, li se oferă oportunitatea de relaționare, de socializare și de lucru în echipă care le oferă 
încredere în propriile cunoștințe și abilități. 

La orice vârstă indiferent de conținut, prin joc, elevul poate înțelege și sedimenta informații care 
să îi fie utile în viața socială. Aceste activități stârnesc interes și dorința de participare, produc bucurie și 
le dezvoltă un spirit practic. 

Succesul acestor activități constă în implicarea cadrelor didactice în folosirea unor metode activ-
participative care să îi atragă pe elevi și să le ușureze activitatea de învățare. Planificarea și organizarea 
orcărei activități presupune un scop precis și obiective bine-stabilite. Obiectivele instructiv-educative 
trebuie să primeze, dar în ultimul rând să nu uităm să prezentăm în mod echilibrat și momentele 
recreative și relaxante. Este important să acordăm o notă relaxantă tuturor jocurilor si activităților. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE 

PROF. FLOREA IOANA, GRADINITA VOINICEL, 
CHITILA, JUD ILFOV 

“ Lasati copilul sa vada, sa auda, sa descopere, sa cada, sa se ridice si sa se insele. 
Nu folositi cuvinte cand actiunea, faptul insusi, sunt posibile.(Pestalozzi) 

Pornind de la acest indemn, trebuie sa-i invatam pe copii sa invinga dificultatile prin interventii 
reale, posibile, sa-i situam in dialog cu mediul sau sa-i facem sa-si exerseze capacitatea de a opta si de a 
decide pentru că perioada prescolară este decisivă pentru formarea viitorului scolar, a tânărului de mâine. 

Invăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreste să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat 
unde copilul să aibe dreptul să-si formeze personalitatea si prin propria sa experienţă. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunostinţelor pe care le 
comunică prescolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare si cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 
lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru 
a-si forma convingeri durabile. 

Activităţiile extrascolare 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, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în orice 
gradinita. Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe 
însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, 
de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie 
însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul 
artistic. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţatrebuie sa aiba un conţinut flexibil şi variat, sa 
cuprinda cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale 
activităţii extraşcolare se face în baza liberei alegeri. 

Ca sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare din gradinita putem enumera: sărbătorile 
religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de viaţa şi activitatea scriilorilor, evenimente istorice, 
activităţi sportive,etc… 

Excursiile şi vizitele organizate au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a 
copiilor. Se pot organiza vizite la: muzee, mănăstiri,gradina botanica, gradina zoologica,ferme de 
animale… toate fiind situaţii de învăţare cu scopul cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere 
ori/şi de introspecţie. Toate vizitele se realizeaza în timp, au ca scop lărgirea orizontului cognitiv, 
familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere,etc.. 
Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul social, 
copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen 
şi modelaj, iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de creaţie şi activităţile practice în cadrul 
gradinitei. 

Noi am organizat de-a lungul anilor excursii pe diferite trasee: Târgovişte, Curtea de Argeş, Sinaia, 
Cheile Bicazului, Busteni,etc., unde copiii s-au confruntat cu realitatea printr-o percepere activă, 
invetigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone 
geografice şi locuri istorice, copiii examinând cu atenţie şi curiozitate, efectuează analize şi comparaţii 
pentru a determina caracteristici esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact, observă sistematic unele 
fenomene ale naturii în mişcarea si dezvltarea lor şi, ajutaţi de cadrele didactice, au sesizat unele cauze 
care le determină. În felul 

1516



Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o bogăţie 
de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

În grădiniţa s-a observat că în viaţa micului preşcolar serbarea are o influenţă mare asupra 
dezvoltării sferei sale emotionale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi cu o fantezie bogată şi 
tind să se afirme. Ei sunt impresionabili, iar impresiile obţinute îi insotesc în viaţa de mai departe, 
rămânând nişte tablouri vii întipărite în memorie.Se pot desfăşurate serbări cu diferite ocazii: 8 Martie, 
Sarbatoarea Primaverii,1 Iunie, Crăciunul, Paştele, Sfântul Nicolae, 9 Martie – Ziua Europei, etc. 

Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu lumea 
minunată a artei în grădiniţa noastră. 

Vizionarea filmelor şi a diferitelor emisiuni, aduce copiilor o mare satisfacţie prin diverse contraste, 
mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarea are un rol important în alegerea spectacolelor, 
recomandarea şi selecţionarea emisiunilor pentru copii, programelor distractive care au o influenţă 
pozitivă. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să deseneze diferite 
aspecte,etc. Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării si promovării lor. 
Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii participa cu mult entuziasm 
la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role, triciclete care contribuie pe lângă dezvoltarea 
armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor . 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care se desfăşoara în grădiniţe, copilul vine în 
contact cu diferite persoane ,creste şi se dezvolta într-un mediu comunitar variat şi necunoscut pentru el, 
dar specificul cultural si valorile promovate în acest mediu il vor ajuta in viata de zi cu zi si mai ales in 
cea de viitor scolar. Este necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea 
unor acivităţi, remedierea unor aspecte negative. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ÎNV. COGĂLNICEANU FLORENTINA 
ȘCOALA PRIMARĂ CIORANI, VRANCEA 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască şcolarii, 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. 

Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 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. 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. 

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 in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca 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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. Ȋn cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa 
în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste faţă 
natură, faţă de om și realizările sale. In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai 
multa 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. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având 
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. 

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 
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asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă 
şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la momentul potrivit. 

BIBLIOGRAFIE: 
* Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Aramis, 2003
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
* Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea

procesului de învătământ 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. DOARVOAȘ FLORENTINA- CLASA PREGĂTITOARE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZU-ARDELEAN 

MOTTO 
“Să nu-i educăm pe copii 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" 

1. Importanţa studierii şi cunoaşterii personalităţii elevului
În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, 

pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât mai 
mult în domeniul educaţiei , unde se modelează ,,materialul” uman care are o multitudine diversă de 
variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 
personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. 

Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru 
depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea 
fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va putea 
realiza optimal.idenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi 
supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult 
mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

2.Activităţile extracurriculare
Ca fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ ,activităţile extracurriculare trebuie să 

respecte reperele oricărei activităţi didactice : 
a)comunicarea in cadrul căreia se asigură climatul educational,individualizarea comunicării si

modalităţile comunicării ; 
b)etica relaţiilor profesor-elev bazate pe valori,conduită,considerarea elevului ca partener

educaţional; 
c)strategii de management :I-proiectarea activizăţii –stabilirea realistă a obiectivelor

,actualizarea conţinutului de învăţare în funcţie de cunoştinţele elevilor,adaptarea conţinutului la 
particularităţile cognitive ,selectarea metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ, 
selectarea tehnicilor de lucru diversitatea şi atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor 
auxiliare ; 

II –implementarea –parcurgerea etapelor de învăţare –proiectare ,adaptarea la 
contexte,gestionarea corectă a metodelor si tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a timpului,claritatea 
explicatiilor si cerinţelor ,transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de 
informaţie ; 

d)evaluarea –proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,,selectarea eficientă a
metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed- back rapid asupra atingerii obiectivelor 
,diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare ,prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în 
produsele copiilor; 

În Şcoala cu clasele CP-VIII activităţile extracurriculare sunt direcţionate pe următoarele repere : 
A). ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA PERSOANEI : în cadrul cărora se pune accent  pe educaţie 

rutieră,educaţie P.S.I., norme elementare de protecţie civilă; 
Periodic responsabilii acestor activităţi se intâlnesc cu elevii ,afişează noi articole la gazetele 

destinate acestor activităţi ; 
B).ACTIVITĂŢI IGIENICO-SANITARE:,,Cum ne pregătim locul de muncă?,Cum ne 

pregătim pentru scoală?,Ne preocupăm pentru o viaţă sănătoasă !etc.O parte din clasele de la 
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învăţământul primar şi toate clasele de la gimnaziu au ca obiect obţional Educaţia pentru sănătate în 
cadrul căreia în afara orelor de curs se fac şi concursuri gen ,,Cine ştie câştigă “ 

C).ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE: în cadrul cărora diferenţiem următoarele paliere: 
*activităţi educative axate pe zile tematice cuprinse şi în Calendarul U.N.E.S.C.O. Ziua

Mondială a Pământului, Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Mondială pentru Climă, Ziua Mondială a 
Protecţiei Naturii şi Mediului Înconjurător, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Europei etc, 

* activităţi dedicate evenimentelor naţionale şi locale. În cadrul acestora din urmă, am marcat
de fiecare dată în cadrul şcolii prin careuri, programe artistice, expoziţii de desene, concursuri, 
evidențiind si zilele de: 1 decembrie, 15 ianarie, 24 ianuarie, 8 martie, ziua înălţării eroilor. etc. Elevii 
participă la scierea articolelor şi notelor biografice despre scriitorii născuţi în fiecare lună a anului, şi 
aceste însemnări sunt afişate alături de portetrele scriitorilor respectivi. 

*activităţi desfăşurate în clubul de ,,Călătorie educativă în lumea satelor-Asociația Lume
bună” activităţi desfăşurate în conduse de inv. Țepeș Greuruș Liliana; 

* activităţi desfăşurate de grupil folcloric ,, Ardelenii Neamțului” condus de inv. Strâmbu
Steliana și Țepeș Angela 

*activităţi desfăşurate în parteneriat cu clasa I în cadrul cărora se accentuează pe conservarea
datinilor si obiceiurilor naţionale şi locale. Tot aici un rol important îl au şi şezătorile în care se îmbina 
utilul cu plăcutul şi literatura, sau activitațile rutiere în colaborare cu poliția, condus de inv. Doarvoaș 
Florentina și Țepeș Ciucan Livia 

D).ACTIVITĂŢI SPORTIV –TURISTICE: cu accent pe intreceri sportive, de 1 Iunie, excursii 
la Grădina zoologică, întreceri de sah etc. 

E).ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR :excursii de 
observare a mediului înconjurător cu schimbările din natură din anotimp în anotimp,de îngrijire a 
parcului şcolar 

F)ACTIVITATEA DE REDACTARE A REVISTEI SCOLARE: se desfăşoară semestrial,
sunt antrenaţi elevi în culegerea şi redactarea articolelor. De asemenea, elevii participă şi la activităţi de 
voluntariat în cadrul activităților SNAC . 

3.Importanţa activităţilor extracurriculare
Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, 

consistente, care să se poată organiza la nivelul şcolii făra costuri prea mari financiare şi de timp . 
Activităţile extracurriculare trebuie să pună ân valoare : 
-responsabilitatea individuală şi în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin 

conformism,realizarea de sine prin independenţă; 
Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs profesorii ar 

trebui să ţină cont de următoarele recomandări: 
-oferiţi elevilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi pe verticală a materiei; 
-încurajaţi lecturile suplimentare ; 
-purtaţi discuţii asupra posibilităţii elevilor de a-şi organiza studiul individual şi de a-şi organiza 

creativ timpul liber ; 
-stimulaţi apariţia ,,hobby-urilor “; 
-descoperiţi şi cultivaţi talente ; 
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, şcolarii 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 cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care s-au desfăşurat la noi în şcoală, copilul a venit 
în contact cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat. Specificul 
cultural, valorile promovate în acest mediu a trebuit avut în vedere în structura activităţilor. 

A fost necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor 
activităţi, remedierea unor aspecte negative. 
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Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 

Bibliografie : Gordon W.Allport -,,Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
Revista ,,Învăţământul primar nr 3-4 ,1999 ed Discipol” 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR OLARU FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE GALAȚI 

Într-o perioadă în care educaţia holistică câștigă din ce în ce mai mult teren se cuvine să găsim noi 
abordări care să se alinieze curentelor moderne din educaţie, abordări care să vină în întâmpinarea 
nevoilor și particularităţilor elevilor noștri. Se știe că educaţia holistică se face după metode care se 
concentrează pe pregătirea elevilor pentru a răspunde oricăror tipuri de provocări cu care se pot confrunta 
în viaţa și în cariera lor. 

Cele mai importante teorii din spatele educaţiei holistice sunt cele care vizează cunoașterea 
profundă a sinelui, dezvoltarea de relaţii interumane solide și comportamente sociale pozitive, 
dezvoltarea emoţională, capacitatea de adaptare la medii diverse, precum și capacitatea de a percepe 
frumuseţea, bunătatea, experienţele transcendentale etc. 

Educaţia holistică a conștientizat că este foarte importantă dezvoltarea capacităţii de a supravieţui 
a copiilor, în lumea modernă, nu numai dezvoltarea lor academică. Ei au nevoie să fie capabili să 
răspundă provocărilor care le vor prezentate în viitor și să contribuie la îmbunătăţirea/modernizarea lumii 
în care trăiesc. Elevii trebuie să înveţe să se autoaprecieze, să realizeze singuri valoarea lor și să-și 
recunoască abilităţile și modul în care își vor urma visele și drumul în viaţă. Educaţia holistică învaţă 
copiii despre relaţiile lor imediate cu prietenii și familia lor și îi iniţiază în condiţiile dezvoltării sociale, 
în educaţia pentru sănătate și îi ajută în dezvoltarea intelectuală. 

În contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 
completeze educaţia copiilor și tinerilor noștri, fiind poate cea mai complexă formă de activitate pe care 
o au dascălii la îndemână spre a-și desăvârși munca. Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoștinţe
dobândite în diverse domenii de studiu, să se desăvârșească emoţional și comportamental. 

Activităţile extraşcolare se referă la acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului 
şcolar, în afara instituţiei de învăţămînt, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai 
multor instituţii de învăţîmînt. Activitatile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. Studiile 
susțin că ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățat, au performanțe academice mai ridicate, 
au formate abilități practice diversificate, dar și strategii bune de rezolvare de probleme. Pe lângă asta, 
activitățile extra acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de implinire și autoeficacitate este 
mult mai ridicat. 

Există multe tipuri de activităţi extra-curriculare, în care elevii pot participa la organizarea lor în 
școală sau în afara școlilor. Școala are menirea de a forma elevii din toate punctele de vedere și nu este 
doar spațiul în care se derulează activitatea didactică. Activitățile extracurriculare trebuie să fie privite 
ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Aceste activități le 
permit elevilor să descopere noi experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-
și rezolve nedumeririle, le permite posibilitatea de a rezolva conflictele, să se angajeze în discuții și de a 
descoperi noi experiențe. Aceste activități sunt ocazia perfectă de a dezvolta relații inter-umane pe 
termen lung, având în vedere că elevii au posibilitatea să participe la cercuri împreună cu alții cu care 
împărtășesc aceleași pasiuni și interese. Prin participarea la activitățile extracurriculare de tip sportiv se 
contribuie la menținerea sănătății și la eliminarea unei părți din stresul acumulat în activitățile solicitante 
din punct de vedere intelectual. Deși activitățile extracurriculare, în general, nu sunt absolut necesare 
pentru acceptarea unui CV depus pentru un loc de muncă, ele pot oferi experiențe valoroase pentru 
cariera viitoare a elevilor. Aceste activități dezvoltă creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a face 
conexiuni între ceea ce se învață la școală și experiența lumii reale, dezvoltă un comportament pozitiv și 
ajută elevii să-și soluționeze conflictele interioare. Aceste deprinderi, împreună cu abilitățile inter-
personale și profesionale pe care le obține elevul sunt valoroase pentru aproape orice carieră. Educaţia 
extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii elevilor, a dezvoltării armonioase 
a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea personală completă a acestora. Îmbinarea educaţiei 
formale, existentă în școli și licee pe baza programului curricular și cea extracurriculară, în unităţi școlare 
sau în afara acestora au ca scop dobândirea de către tineri a cunoștinţelor și competenţelor care să le 
permită continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi. 
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Bibliografie: 
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
2. 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. FLORI DAIANA, 
PALATUL COPIILOR ADRIAN BĂRAN STRUCTURA CORABIA 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil. Prin intermediul acestor activităţi, copilul învată să interactioneze mai usor cu cei din jur şi va 
putea să facă progrese în domeniile spre care are înclinaţii. Acest fel de activităţi îl ajută pe copil să-şi 
canalizeze energia către lucrurile cu adevărat importante pentru el şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. 

Activităţile extraşcolare sunt o modalitate de a ţine departe copiii de anumite vicii datorate 
tehnologiilor actuale, oferindu-le şansa de nu deveni introvertiţi si nesociabili. 

Activităţile extracurriculare, complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, ajută la 
adâncirea informaţiilor, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiintei sau artei, atrag copilul către 
viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util. Copiii pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează, au de alcătuit scurte texte sau participă 
laactivităţi similare. 

Activităţile extraşcolare, prin caracterul lor interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităti de 
dezvoltare a copiilor înca din clasele primare. 

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 programelor şcolare, conduse de persoane 
calificate, 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 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 personal, pentru dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, de muncă în echipă, deprinderi de 
învăţare a modului cum să înveţi, 

Educaţia este mai mult decât acumularea unui volum mare de cunoştinţe. Activităţile extraşcolare 
depend de preferinţele copilului. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile 
cu lucrări, 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. 

Activitatea fizică este extrem de importantă pentru sănătatea copilului –întăreşte muşchii şi 
sistemul osos, îmbunataţeşte imunitatea şi contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi mentală. Toate 
persoanele, indiferent de vârstă, ar trebui să facă sport. Preşcolarii şi al copii de şcoala primară sunt cei 
mai dornici de participa la activităţi sportive. Exerciţiile fizice nu au efect doar pentru corp, ci şi pentru 
minte şi abilităţi sociale. Un copil care este capabil, împreună cu colegii săi, să facă un teren de joacă din 
orice, este mai probabil să facă faţă muncii în echipă, să găsească soluţii la problemele întâlnite zilnic şi 
să ia decizii. În plus, activitatea fizică creşte stima de sine a copilului. Sporturile cele mai îndragite de 
cei mici sunt fotbalul, voleiul şi baschetul. Acestea sunt sporturi care îi vor dezvolta copilului rezistenţa 
fizică şi capacitatea de a lucra în echipă. 

Excursiile dezvoltă copiilor dragostea pentru călătorit. Călătoriile nu trebuie să fie foarte lungi, 
nici scumpe, să fie locuri noi în care copiii pot admira peisaje, pot descoperi noutăţi culturale, tradiţii şi 
obiceiuri diferite. Copiii se vor simţi responsabili şi îşi deyvoltă respectful pentru frumos şi pentru 
natură.Excursiile ajută copilul să transpună în lumea reală cunoştinţele dobândite la şcoală. 

Arta are capacitatea de a stârni emoţii. Este important ca un copil să descopere arta în toate formele 
ei: pictură, citit, teatru, muzică, dans. Prin intermediul atelierelor copii, parinţi, bunici învaţă, îşi 
antrenează imaginaţia şi deprind noi tehnici de creaţie împreună cu educatori şi artişti. 

Tot ce deprinde copilul influenţează viitorul său. Învăţarea unei limbi străine este o modalitate de 
aveea mai mult success în viitor şi mai multe oportunităţi. 

Palatele și cluburile copiilor creează mediul propice pentru realizarea unor activități extrașcolare 
prin care se formează și se dezvoltă competențele copiilor într-un anumit domeniu, fiind, în același timp, 
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un mod plăcut și util pentru copii de a-și petrece timpul liber şi de a dobîndi competenţe de comunicare, 
lingvistice, artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, antreprenoriale, etc. 

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. 

www.portalinvatamant.ro 
www.academia.edu 
www.examenultau.ro 
www.scoalaintuitext.ro 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE PENTRU ELEVII 
CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

PROF. FLORICA ŢOLOVICI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „A. S. PUŞKIN” BRĂILA 

Un rol important în formarea personalităţii elevilor cu CES îl au activităţile extraşcolare, care duc 
– în primul rând - la beneficiu în plan psihologic şi cognitiv al elevului:

 Antrenarea în activităţi care să le aducă satisfacţii;
 Sentimentul apartenenţei la grup;
 Dezvoltarea abilităţilor de cooperare, întrajutorare, stăpânire de sine şi autocontrol;
 Înlăturarea sentimentului de inferioritate;
 Formarea atitudinii pozitive pentru învăţare;
 Stimularea dorinţei de a participa la viaţa colectivului din care fac parte.
Participarea elevilor la concursurile şcolare au ca scop principal integrarea şcolară şi 
socială. Pentru îndeplinirea acestui scop este necesară o colaborare între profesori, învăţători, 

psihologi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi – nu în ultimul rând – crearea unui climat propice 
pentru înţelegerea dorinţelor de afirmare a elevilor cu CES. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 
”CU MÂNUȚELE DIBACE, DĂRUIM ZÂMBET DE PAȘTE” 

PROF. ÎNV. PRIMAR FLORICAN MIRABELA CORINA, 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA”, TIMIȘOARA 

Argument 
În epoca contemporană, în care suntem invadați pe de o parte de modernism și emancipare, pe de 

altă parte de tehnologie, parcă noi, ca popor, am pierdut multe dintre valorile spirituale, morale pe care 
strămoșii noștri ni le-au transmis atâtea generații. De aceea mi-am propus prin intermediul acestui proiect 
să particip împreună cu elevii clasei a II-a D ai Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva” din 
Timișoara, la târgul caritabil pe care școala noastă îl organizează cu ocazia sărbătorilor pascale. 

Mai mult decât atât, mi-am propus să le solicit elevilor să contribuim la strângerea de fonduri 
pentru târg. Acest lucru îl vom realiza chiar prin aportul lor direct, acela de a confecționa produse 
decorative cu tematică specifică sărbătorii Paștelui, produse ce vor fi vândute la târg, iar banii strânși vor 
fi donați copiilor nevoiași. 

Doresc ca și copiii generației actuale să se orienteze spre latura umană, de într-ajutorare a 
semenilor, prin participarea la tot felul de acțiuni caritabile, de a deveni empatici cu cei din jur, de a-și 
dezvolta creativitatea, de a păstra tradițiile românești, de a se dezvolta armonios în devenirea lor ca buni 
cetățeni și personalități complexe, capabile să se integreze în societate și să răspundă cerințelor acesteia, 
așa cum idealul educațional o prevede. 

Scopul proiectului: 
Scopul acestui proiect este acela de a-i implica pe elevi, încă de la o vârstă fragedă, în activități ce 

presupun strângere de fonduri, acțiuni caritabile, donații etc. Prin toate acestea, copiii își dezvoltă latura 
sensibilă, empatia față de copiii care nu au parte de bucuriile vieții. Deși, uneori, societatea nu ne conduce 
în această direcție, elevii trebuie educați în spirit cetățenesc, să fie generoși cu cei din jur, să fie darnici 
și respectuoși. 

Obiectivele proiectului 
 Implicarea copiilor în acțiuni caritabile; 
 Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei; 
 Dezvoltarea gustului estetic; 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi o mai bună relaţionare; 
 Manifestarea abilităţilor artistice, respectiv a deprinderilor practice. 
Coordonator proiect: prof. înv. primar Florican Mirabela Corina 
Tipul proiectului: local (la nivelul școlii/ comunității locale) 
Gupul țintă: 26 elevi, din clasa a II-a D, de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” 
Locul de desfășurare: sala de clasă a școlii 
Resurse umane: cadrul didactic, elevi. 
Resurse temporale: 15 aprilie 2019 - 2 ore, 16 aprilie 2019 - 2 ore. 
Resurse materiale și mijloace de realizare: hârtie alba și colorată, glasată, creponată, carton, 

foarfeci, lipici, panglică, bețișoare de lemn, ouă de polistiren, plastilină, ochișori mobile, scobitori, 
sfoară, diverse accesorii. 

Rezultate așteptate: 
 Sensibilizarea față de aproape și față de valorile morale, tradiționale; 
 Formarea unui spirit de voluntariat, a unui comportament responsabil față de cei aflați în 

dificultate. 
Evaluarea: 
 Turul galeriei; 
 Prezentare produse decorative; 
 Fotografii. 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA 
EDUCAREA ELEVILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR FLOROAE ADRIANA-MARIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD 

Activităţile extracurriculare sunt o necesitate în modelarea personalităţii copiilor. În cadrul 
procesului instructiv-educativ, un rol deosebit îl au activităţile extracurriculare, percepute din ce în ce 
mai mult ca o necesitate în modelarea personalităţii copiilor. 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 ce presupune o gamă mai largă de relaţii, de comportamente. 

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

Învăţarea şcolară are rolul de a pune bazele învăţăturii pe durata întegii vieţi. 
Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat, spre a oferi fiecărui 

elev o motivaţie susţinută. De aceea, activităţile cu şcolarii trebuie organizate în aşa fel încât să permită 
elevilor să exploreze şi să folosescă legăturile interdisciplinare şi croscurriculare, instrumentele 
intelectuale şi emoţional-afectiveproprii unei activităţi integrate. De aceea trebuie acordată o atenţie 
sporită activităţilor extracurriculare desfăşurate în şcoală. 

Din experienţa la clasă s-a observat că, în ciuda nevoii de diversificare a metodelor pedagogice, 
activitatea de învăţare la clasă – principala formă de organizare a procesului instructiv- educativ – impune 
o relativă omogenizare.

De aici, necesitatea de a se promova diferite forme de activitate şcolară şi extraşcolară care să 
întregească procesul instructiv-educativ, să-l completeze. Un astfel de rol îl îndeplinesc activităţile 
extracurriculare în cadrul cărora şcolarii au posibilitatea să-şi lărgească orizontul de preocupări, să-şi 
manifeste iniţiativa şi creativitatea, s-şi dezvolte spiritul de observaţie, imaginaţia şi gândirea, să 
valorifice cunoştinţele şi abilităţile formate. 

Gama activităţilor de acest gen e foarte vastă, acestea fiind plăcute şi accesibile vârstei copiilor. 
Astfel de activităţi corespund intereselor şi stărilor emoţionale ale copiilor: vizita la muzee, grădini 
botanice, zoologice, edificii de artă, la fabrici sau în locuri de muncă ale părinţilor, excursii, spectacole 
pentru copii, cercuri ştiintifice pe obiecte, concursuri pe diferite teme, editarea unor reviste, serbări 
şcolare, şezători, datini şi obiceiuri specifice anumitor locuri. 

Prin frecvenţa, periodicitatea, durata şi conţinutul lor, activităţile extracurriculare pot fi permanente 
(având o desfăşurare sistematică pe durata întregului an şcolar) sau ocazionale (cu desfăşurarea legată 
de anumite evenimenete, prin organizarea de excursii, drumeţii, vizite, spectacole, serbări şcolare, 
concursuri pe diferite teme, întreceri sportive, acţiuni ocazionate de sărbătorirea zilelor de naştere ale 
elevilor). 

Aceste activităţi extracurriculare pot fi clasificate şi în funcţie de numărul şcolarilor participanţi, 
locul şi momentul desfăşurării lor: activităţi desfăşurate cu toată clasa, înaintea sau imediat după 
terminarea orelor de curs, activităţi desfăşurate cu toată clasa în afara şcolii, activităţi extracurriculare 
desfăşurate cu o parte din elevii clasei (cercuri, meditaţii, concursuri, întreceri sportive). 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în afara programului şcolar se organizează în funcţie de 
resurse şi de capacitatea fizică şi intelectuală a elevilor, pentru ca ele să-şi poată realiza obiectivele. Prin 
astfel de activităţi ne propunem să contribuim la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi spiritul de întrajutorare şi 
solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi rezolva probleme în mod 
responsabil. 

Ştim cu toţii că deprinderile şi priceperile formate şi consolidate în şcoală îşi spun cuvântul de-a 
lungul întregii vieţi. 
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Organizarea acestor activităţi presupune un plus de efort din partea cadrului didactic care ştie să 
respecte şi anumite reguli, să îndeplinească anumite condiţii 

Înainte de iniţierea unor acţiuni extraşcolare, copiii sunt solicitaţi să vină cu idei şi să se implice 
direct în organizarea activităţilor care vizează dezvoltarea capacităţilor lor de proiecţie, planificare, de 
decizie şi de asumare a riscului, de colaborare şi de evaluare a rezultatelor. 

Munca de calitate în scopul reuşitei este sintagma aplicată tuturor activităţilor care solicită 
competenţe de tip acţional, de la participarea într-un grup de omogenizare a unei activităţi ocazionale, 
până la participarea într-o formaţie artistică. Această muncă serioasă şi de bună calitate trebuie să se 
realizeze într-o atmosferă plăcută, destinsă şi stimulativă. Astfel elevii au posibilitatea să guste plăcerea 
efortului cu sens, participarea entuziastă la o acţiune interesantă, avantajele muncii în grup, bine 
coordonate. 

Serbările şi momentele artistice scot în evidenţă valenţele şi trăsăturile caracteristice fiecărui elev, 
competenţele de comunicare, de relaţionare socială, de luare a deciziilor, de asumare a riscurilor, de 
adoptare a unor soluţii personale. Trebuie avută în vedere necesitatea ca fiecare elev paricipant la o 
activitate să aibă o sarcină specifică, necesară în grupul din care face parte. În acest fel, se urmăresc 
aptitudinile şi atitudinile elevilor, competenţa lor în anumite situaţii pe baza unei motivaţii susţinute, sat 
şi adaptarea relaţională, inteligenţa, prin împărţirea responsabilităţilor. 

Condiţia esenţială în organizarea activităţilor extracurriculare o reprezintă planificarea lor în mod 
raţional în funcţie de vârstă şi de nivelul clasei. Activităţile extracurriculare produc, în primul rând, o 
plăcere estetică, îi fac să se bucure, să râdă, să plângă, să iubească sau să se revolte, să ia atitudine, le 
înaripează gândirea, le înflăcărează inima pentru tot ce este bun şi nobil. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate nu reprezintă o obligaţie, ele sunt activităţi în care 
ponderea o au spontaneitatea născută din interes, motivaţia de ordin afectiv şi recreativ. 

În mai toate activităţile extracurriculare este nevoie de sprijinul părinţilor, dat şi a comunităţii. Ca 
urmare a acestui sprijin, creşte substanţial implicarea sistematică a părinţilor şi a comunităţii în viaţa 
şcolii, în interesul educării integrale şi integratoare a elevilor. 

Evaluarea se realizează fără catalog, fapt ce contribuie la sporirea stării de relaxare în 
comportamentul copiilor. Valenţele formative ale acestor activităţi sunt multiple: 

- elevii sunt puşi în situaţia de a acţiona, de a fi participanţi direcţi la situaţii concrete de viaţă; 
- iau contact cu oameni diferiţi cu alt comportament decât al învăţătorului: muzeografi, actori etc.; 
- în cadrul concursurilor se cunosc mai bine, se descoperă pe ei înşişi; 
- excursia este „o lecţie” în care se deschide marea carte a naturii, a istoriei patriei; 
- revistele şcolare evidenţiază talentele copiilor; 
- serbările şcolare realizează interdisciplinaritatea, corelarea cunoştinţelor din mai multe domenii, 

dezvoltă procesele intelectuale şi trăsăturile de caracter, cultivă sensibilitatea faţă de frumos, educă starea 
de emotivitate a copiilor. 

Descoperirea talentelor, a propriilor aptitudini le oferă copiilor posibilitatea descoperirii de sine, a 
valorii personale în competiţie cu valoarea celorlalţi. 

Bibliografie: 
1. Ionescu, Miron, Chiş, Vasile, Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,

2001; 
2. Jurcău, Nicolae, Pedagogie, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2004;
3.Dima Silvia, Copilăria–fundament al personalităţii, editată de Revista învăţământului preşcolar,

Bucureşti, 1997. 
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ROBOTICA EDUCAȚIONALĂ – VIITORUL EDUCAȚIEI DIN SISTEMUL 
PREUNIVERSITAR 

PROF. FLOROIU DANIELA 
LICEUL TEORETIC “ION GHICA”, RĂCARI 

Robotica educațională este o metodologie de învățare care implică utilizarea gândirii 
computaționale, a codificării și a roboticii pentru a genera competențe în curriculumul obișnuit. Scopul 
său este de a implica elevi de toate vârstele, de la grădiniță la liceu în subiectele STEM, dezvoltând în 
același timp mai multe abilități și aptitudini. 

Robotica educațională ar trebui văzută ca un instrument util pentru încurajarea dezvoltării 
cognitive, personale precum și a muncii în echipă. Aceasta poate fi un instrument prin care tinerii își pot 
dezvolta potențialul de a-și folosi imaginația sau abilitățile lor de creație pentru a se exprima. Robotica 
educațională creează un mediu de învățare în care elevii și studenții pot interacționa cu problemele din 
lumea reală. Robotica educațională are un impact enorm asupra dezvoltării personale a tinerilor, inclusiv 
abilitățile cognitive, meta-cognitive și sociale, abilitățile de cercetare, gândirea creativă, luarea deciziilor, 
rezolvarea problemelor, comunicarea și munca în echipă. 

Robotica educațională poate găsi cu ușurință un loc în curricula tradițională STEM pentru a 
dezvolta competențe cheie. Acestea măresc motivația învățării, dezvoltă abilități matematice, științifice 
și digitale, promovează utilizarea unui limbaj adecvat și contribuie la dezvoltarea spiritului 
antreprenorial. 

Pentru a practica robotică la un preț accesibil, software-ul dedicat este folosit pentru a simula 
acțiunile robotului. În școli, software-ul educațional facilitează înțelegerea modului de a controla și 
programa roboții. 

Software-ul educațional este un program informatic complex, special conceput pentru a fi utilizat 
în procesul de predare. Acesta poate fi, de asemenea, considerat un manual, dar nu sub forma unui 
document simplu, dar cu o interfață prietenoasă care să permită interacțiunea cu utilizatorul. 

Performanța software-ului educațional ar trebui extrasă din calitatea prezentării care asigură 
cerințele de informare pentru un anumit subiect și interacțiunea dintre calculator și elev sau profesor. 
Software-ul ar trebui să fie capabil să se adapteze la caracteristicile utilizatorului (de exemplu, 
programele ar trebui să prezinte mai multe niveluri de dificultate, o tranziție la un nivel superior 
presupunând că navighează prin nivelele anterioare etc.). 

Există multe clasificări ale soft-ului educațional, dar făcând un rezumat, putem lua în considerare 
următoarele: 

• Software interactiv de învățare - care facilitează transmiterea sau prezentarea interactivă a
cunoștințelor; 

• Software de simulare - simularea situațiilor reale pe care elevul poate face un studiu sau o analiză
pentru a trage concluzii; 

• Software de instruire - pentru dezvoltarea abilităților specifice;
• Soft de investigație - este un mediu din care elevul poate recupera informații pe cont propriu;
• Prezentare tematică - abordează subiecte din diferite domenii ale curriculei școlare, oferind

oportunități de lărgire a orizontului de cunoștințe; 
• Evaluarea software-ului - pentru administrarea testelor de evaluare;
• Software Utilities - oferă instrumente cum ar fi dicționare, tabele, formule etc.
• Jocuri educaționale - în care, sub forma unui joc, se realizează scopuri didactice;
• Administrarea și managementul educației - produs pentru susținerea activităților școlare sau

instruirea în general. 
Eficiența software-ului educațional poate fi stabilită în funcție de mai multe criterii: gradul de 

dificultate, zona de acoperire, structura internă și vulnerabilitatea și modul de operare din punctul de 
vedere al utilizatorului. Software-ul educațional trebuie să permită navigarea prin etapele unui act de 
învățare complet: primul contact cu cunoștințe noi, aplicarea cunoștințelor dobândite recent și 
actualizarea cunoștințelor după o anumită perioadă de timp. 

În prezent, elevii și studenții trăiesc într-o lume diferită de părinții și bunicii lor. Noile tehnologii 
întăresc vechile modalități de predare și învățare. Deoarece secolul al XX-lea a fost momentul 

1531



microelectronicii, al computerelor și al internetului, secolul douăzeci și unu este cel al roboților și al 
inteligenței artificiale. 

Strategiile de introducere a elevilor în tehnologii și concepte de robotică ar trebui să fie folosite de 
către profesori și educatori pentru a oferi mai multe căi în robotică și pentru a se asigura că există puncte 
de intrare pentru angajarea tinerilor cu interese și stiluri de învățare diferite. 

În România, există mai multe proiecte și inițiative, dar majoritatea sunt condamnate să rămână 
numai pe hârtie deoarece profesorii nu au găsit resursele financiare necesare. Există, de asemenea, o lipsă 
acută de cadre didactice cu pregătire în domeniul IT și robotică. În plus, la nivel de minister, nu există o 
strategie coerentă pentru promovarea roboticii educaționale în programele școlare, cadrele didactice 
având posibilitatea de a decide cu privire la conținutul planurilor de învățământ. 

Alternativa vizează determinarea copilului să învețe să 
facă ceea ce îi place cel mai mult, care se joacă. Copilul este 
provocat să "joace inteligent". El nu mai primește o jucărie 
simplă, de care, de cele mai multe ori, se mișcă repede, 
primește acum "ingrediente" - precum kit LEGO® și 
îndrumare. De la cei mai simpli până la cei mai sofisticați 
roboți capabili să efectueze sarcini complexe, de la limbajul 
de programare simplu bazat pe blocurile grafice intuitive la 
limbajul de programare avansat, precum C și Java, elevii 
sunt antrenați într-o aventură bazată atât pe cunoștințe 
teoretice solide, dar și pe joc, imaginație și metode euristice. 
Pentru mulți, această "piesă" a dat naștere pasiunilor care vor 

dura o viață și va fi un sprijin real în alegerea căii de carieră pe care o vor urma. 
Cu toate acestea, în România există cluburi, 

grupuri, tabere și organizații care promovează 
robotică și software educațional, astfel încât elevii 
pasionați în acest domeniu să-și poată aplica 
abilitățile în construcția și programarea unui robot. 
Există profesori dedicați care lucrează cu studenții 
după programul școlar și participă împreună la 
cursuri și concursuri tematice. Există, de asemenea, 
platforme dedicate care asigură suport gratuit și 
materiale pentru educație în domeniul robotizării. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

P.I.P FOCA DANA  
SCOALA PRIMARA NR.3 FLONDORA 

„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 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 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. 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, 
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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. Trebuinţa de se juca, de a fi 
mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil 
să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele 
principale ale copilului este jocul. 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 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. În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, 
pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 
încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a 
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obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii 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. 

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.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 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.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 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 deosebită 
influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 
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“GARANȚIA SUCCESULUI”! 

FODOR EDIT, LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMUREȘ 

Parteneriatul se dovedește a fi liantul între educația formală și nonformală la Liceul Tehnologic 
„Electromureș“ din Tîrgu Mureș, care este un liceu înființat acum mai bine de 40 de ani, unde timpul, 
societatea și cererile acesteia au făcut ca pe lângă specializările cu tradiție ale domeniului tehnic, să fie 
înființate și specializări ale profilului servicii: tehnician în hotelărie și tehnician în activități economice, 
cu predare în limba română și limba maghiară. 

Proiectele si activitățile educative realizate în unitatea școlară au vizat implicarea unui număr mai 
mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse proiecte școlare, activităţi educative, şcolare şi 
extraşcolare, în țară și străinatate, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea 
elevilor într-un spaţiu educativ. În vederea desfășurării tuturor acțiunilor în cele mai bune condiții, 
accentul a fost pus pe colaborarea și parteneriate dintre profesori, elevi, părinți, parteneri: instituții ale 
comunității, agenți economici, parteneri externi. 

Prin proiecte și parteneriate bogate avem parte de etape interesante în viaţa şcolii noastre, atât 
pentru elevi cât și pentru cadre didactice, pentru că participăm și desfășurăm activități interesante și 
educative în folosul comunităţii. 

Un liant între educația formală și nonformală se dovedește a fi proiectul “Ghizi în țara de 5 stele”, 
un proiect scris și derulat de o echipă de profesori a Liceului Tehnologic „Electromureș“ din Tîrgu Mureș 
în anul 2016. Acesta prin competiția Idei din Țara lui Andrei, a programului Țara lui Andrei, proiect de 
responsabilitate socială OMV Petrom susține: „proiectul se adresează pentru cei care ştiu, pot şi vor să-
i inspire pe cei de lângă ei. Îi susţine pe toţi cei care vor să îşi construiască singuri viitorul şi să creeze, 
împreună, o ţară mai bună în fiecare zi.“ 

Proiectul “Ghizi în țara de 5 stele”, cu o finanțare de 2900 euro din categoria 5000 euro, în 2016 a 
fost singurul proiect câştigător din judeţul Mureş, care se adresează elevilor Liceului Tehnologic 
„Electromureș“din Tîrgu Mureș, de la profilul servicii, specializarea tehnician în hotelărie, secția română 
și maghiară, unui număr de 269 de elevi. Pornind de la motivaţia de dezvoltare profesională a elevilor în 
vederea creșterii competitivității lor, pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii, proiectul a legat educația 
și învățarea continuă cu practica, dezvoltarea competenţelor de coordonare a activităţii de ghidaj turistic 
şi elaborarea materialelor de promovare prin utilizarea mijloacelor moderne educative. În vederea 
acesteia au fost încheiate parteneriate de colaborare cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureş și Primăria 
Municipiului Hunedoara pentru derularea bună a activităţilor propuse care a oferit accesul elevilor de a 
efectua activităţi de voluntariat la Biroul de Informare Turistică din Tîrgu Mureş, la Cetatea Medievală 
din Târgu Mureş, la Cetatea Sighişoara și la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Tinerii noştri au fost 
ghizi atât pentru şcolarii aflaţi în vizită în timpul săptămânii Şcoala Altfel la cetăţi cât şi pentru oricare 
grup sosit la destinaţia respectivă. Totodată ei au ajutat la derularea evenimentelor “Târgul European al 
Castelelor”, eveniment desfășurat la Castelul Corvinilor de la Hunedoara. De altfel ei au participat 
voluntar în practică curentă câte 2 elevi prin rotaţie între orele 13-17 zilnic, din martie 2017 la Biroul de 
Informare Turistică Târgu Mureş şi la Cetatea Târgu Mureş unde au avut posibilitatea exersării 
abilităţilor de ghidaj turistic. Chiar și în prezent elevii instituției noastre școlare sunt cu statut de ghid 
turistic la Cetatea medievală, la solicitările din partea cetății și a Muzeului Național din Tîrgu Mureș, 
prin intermediul evenimentului “Noaptea muzeelor”. Rezultatele proiectului: schimbarea mentalității 
elevilor, profesorilor şi părinţilor despre învăţământul profesional și voluntariat; scăderea discrepanţei 
copiilor dintre elevii din mediul rural și cel urban, şi dintre etnii; exersarea lucrului în echipă; a crescut 
spiritul de voluntariat, de muncă benevolă în interesul comunităţilor, dar și motivaţia elevilor pentru 
şcolarizare şi continuarea studiilor. Prin parteneriatele proiectului s-a realizat legătura dintre 
învăţământul tehnic şi practica la locul de muncă, respectiv conştientizarea importanţei dobândirii 
cunoştinţelor despre cultură şi istoria locală. Rezultatele materiale ale proiectului: portofoliile elevilor, 
materialele de ghidaj, materiale de marketing şi de promovare a cetăţilor, fotografii şi material video, 
flyere, afișe, pliante, broșuri, cataloage, roll-up-uri, site de promovare, chestionare de satisfacţie 
elevi/client. 

Un alt liant între educația formală și nonformală se dovedește a fi în present, proiectul anului școlar 
2018-2019, cu titlul “Tehnicieni hotelieri de succes pe piața muncii”, nr. 2018-1-RO01-KA102-048120, 
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din cadrul programului Erasmus+, cu o valoare de 138.638 EUR, care prin parteneriatele internaționale 
cu Istituto Tecnico Per il Turismo “Livia Bottardi”, Roma – Italia, Școala Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, Győr – Ungaria, Organization For Promotion Of European Issues 
(OPEI), Paphos – Cipru, Hotelul St. George & Golf Resort, Paphos – Cipru promovăm învățarea bazată 
pe activitate practică. Prin intermediul proiectului se derulează stagii de pregătire profesională care se 
adresează unui număr de 48 de elevi din clasele a XI-a, profil servicii, specializarea tehnician în hotelărie. 
În urma colaborării cu partenerii și a derulării mobilităților între 15.04-03.05.2019 la Roma-Italia, 03.06-
21.06.2019 la Balatonfüred-Ungaria, 01.07-19.07.2019 Paphos-Cipru, elevii vor primi certificate în 
sistemul Europass și ECVET care îi promovează pe piața muncii la nivel național și internațional. 
Participantilor li se oferă un program de pregătire lingvistică de limba engleză pe platform online OLS, 
de limba italiană efectuată la școală, limba greacă realizată în Cipru, pregătire culturală și pedagogică pe 
o perioadă de 10 săptămâni pentru toate fluxurile programate după terminarea orelor de curs într-un
laborator dotat. Totodată pe lângă stagiul de practică de câte 3 săptămâni, cu 6 ore pe zi, elevii beneficiază 
de zilele de sâmbătă și duminică de vizite culturale și excursii tematice pentru cunoașterea potențialului 
cultural al tării gazde. 

Impactul proiectul: modernizarea și îmbunătățirea calității educației profesionale în domeniul 
turistic; întărirea parteneriatelor școlare cu agenții economici, hoteluri; cunoașterea solicitărilor 
angajatorilor cu privire la nivelul abilităților și competențelor tinerilor; îmbunătățirea motivației elevilor, 
a profesorilor de a-și dezvolta abilitățile de comunicare în limbi străine și de a învăța termenii de 
specialitate în limba engleză; asigurarea formării elevilor din Tîrgu Mureș la standarde de calitate și de 
performanță europeană; creșterea interesului tuturor colegilor pentru proiecte Erasmus+; o mai mare 
cooperare cu organizații și companii regionale, inclusiv alte școli; creșterea ratei de angajabilitate a 
tinerilor; o asigurare a transparenței și recunoașterii calificărilor și transferul creditelor național și 
internațional. În final beneficiile potențiale pe termen lung sunt: competențe dezvoltate la elevi-viitorii 
tehnicieni hotelieri, care contribuie la calitatea serviciilor hoteliere, la bunăstarea vieții, la dezvoltarea 
tinerilor în țară și în UE, la combaterea șomajului în rândul tinerilor și creșterea parteneriatelor cu agenții 
economici hotelieri, inserției pe piața muncii. 

Un profesionist bine pregătit poate avea o carieră realizată și un nivel de trai ridicat! Toate prin 
parteneriate școlare, care asigură pentru tinerii mureșeni un viitor al carierei și “Garanția succesului”! 
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Asociația de Științe Cognitive din Romania, 2008; 
2. Pricopie Remus “Relații publice în școli. Încredere și parteneriat în școli”, Editura

Comunicare.ro, 2007; 
3. Valerica Anghalache “Managementul schimbării educaționale”, Editura Institutul European,

2012 

1536

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=3976


ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. FODOR GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DĂRMĂNEȘTI, JUD. BACĂU 

Copilul râde: 
“Înțelepciunea și iubirea mea e jocul” 
Tânărul cântă: 
“Jocul și-nțelepciunea mea-i iubirea” 
Bătrânul tace: 
“Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!” 
Lucian Blaga 

 Activitățile în afara clasei și extrașcolare constitue modalitatea neinstituționalizată de realizare a 
educației. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie prioritare pentru activitățile în afara clasei și extrașcolare. 

Îndrumătorul (diriginte, profesor, învățător, animator, formator) trebuie să creadă în ceea ce afirma 
Oscar Wilde „Cea mai bună metodă de a-i face pe copii buni-este să-i faci fericiți”. 

Funcția de dezvoltare educativă se caracterizează prin: îmbogățirea vieții spirituale și dezvoltarea 
personalității, formarea capacităților de autoorganizare a unui stil de viață elevat, stimularea capacităților 
creatoare și a stilului participativ. 

Activitățile extrașcolare au ca scop atingerea performanțelor într-un domeniu sau altul dar în 
organizarea lor există o serie de dificultăți și facilități cum ar fi: 

Dificultăți 
 Materiale;
 Absența competentelor în inițierea și desfășurarea activităților;
 Invingerea reticenței față de petrecerea timpului liber într-o formă organizată ( atât la elevi cât

și la părinți). 
Facilități 
 Disponibilitatea copiilor pentru activitați în grup;
 Capacitatea dezvoltată a copiilor de a comunica spontan și liber;
 Posibilitate de cunoaștere a copiilor.
Activitățile extrașcolare valorifică potențialul fizic și psihic al fiecărui elev pentru a sprijini 

dezvoltarea armonioasă a personalității prin: 
 Lărgirea orizontului de cultură generală și stimularea interesului pentru diferite domenii ale

științei, artei, tehnicii, culturii; 
 Îndrumarea și dezvoltarea înclinațiilor individuale, a aptitudinilor și talentelor;
 Educarea unor calități moral-cetățenești și estetice;
 Completarea lacunelor activității instructiv-educative din cadrul strict al activităților școlare;
 Reclădirea interioară a personalității pe o axă valorică individualizată;
 Crearea unor abilități și capacități necesare orientării în momentele de schimbare survenite în

existența individuală și socială. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PIP. FRANGULEA MIHAELA-PROFIRA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MANOLACHE COSTACHE EPUREANU”, 

BÂRLAD, JUD. VASLUI 

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

(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

Educatia extracurriculară 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. Începand 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.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 support 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. 

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: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura 
ei cu practica. Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu 
de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR, FULGA ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,, JUSTINIAN MARINA", BĂILE OLĂNEŞTI 

„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 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. 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. 

 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 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. 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. 

 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 in 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 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 învăţătorul 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. Elevilor le trebuie înlăturate 
constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii 
participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire.  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 
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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, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

BIBLIOGRAFIE 
1.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GABOR LAURA EMILIA 

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 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. 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, 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 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 in 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 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. 

Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Bibliografie: 
1. Ionescu, M.; Chis, V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
2. https://secure.ihaveaplaniowa.gov
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE IN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR GAIŢĂ ILEANA 
G.P.N MOŞTENI- LOGREŞTI 

Învăţământul preşcolar ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, are scopul de a oferi 
copiilor aflaţi la vârsta preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normala şi deplină. Ea are în 
vedere asigurarea acelor experienţe care să ţină seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale şi 
de activitatea sa fundamentală – jocul. 

Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, de interacţiunile 
cu ceilalţi, de organizarea mediului şi activităţile sau situaţiile de invăţare special create. 

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; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc 
complementară activitaţii de învăţare realizată în grădiniţă. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa 
incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se 
realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. Ca fiind parte 
integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extraşcolare trebuie să respecte reperele oricărei 
activităţi didactice : 

a)comunicarea în cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării şi
modalităţile comunicării ; 

b)etica relaţiilor educatoare-preşcolar bazate pe valori, conduită, considerarea preşcolarului ca
partener educaţional; 

c)strategii de management :
I-proiectarea activităţii – stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conţinutului de învăţare 

în funcţie de cunoştinţele elevilor, adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive, selectarea 
metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru 
diversitatea şi atractivitatea activităţilor, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare ; 

II –implementarea – parcurgerea etapelor de învăţare – proiectare, adaptarea la contexte, 
gestionarea corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a timpului, claritatea 
explicaţiilor şi cerinţelor, transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de 
informaţie ; 

d)evaluarea – proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a
metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în 
produsele copiilor; 

Activităţile extraşcolare trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup, 
socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independenţă; 
Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs educatoarele ar 
trebui să ţină cont de următoarele recomandări: oferiţi preşcolarilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi 
pe verticală a materiei; încurajaţi lucrul şi acasă; purtaţi discuţii asupra posibilităţii preşcolarilor de a-şi 
gestiona creativ timpul liber; stimulaţi apariţia ,,hobby-urilor “; descoperiţi şi cultivaţi talente . 

Activităţiile extraşcolare 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, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extraşcolare 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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Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 

BIBLIOGRAFIE 
- PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura « 

Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
- Noul Curriculum pentru învăţământ preşcolar 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR GAL LIDIA CATIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DERNA 

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 elevilor. 
În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte elevul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii elevilor. 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. 

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. 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. 
Activitățile extrașcolare vin în completarea procesului de învățământ și contribuie la descoperirea și 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării tinerei generații nu 
poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfășoară în cadrul lecțiilor.. În plan 
moral, aceste activități contribuie la formarea și dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaștere, 
pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter. 

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. 
Vizitarea unui muzeu,a unei 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. Prin conţinutul 
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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, familiari 

Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de 
interesele cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor. 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. 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. 

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

Bilbiografie: 
Cernea, Maria, "Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, 

în “ Învățământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, București; 
Ionescu D., Popescu R.,(2012) „Activități extrașcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 

competențe cheie la copii și tineri”, Editura Universitară București; 
Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., București; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GALAN CAMELIA,  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRA NECHITA” VASLUI 

„Folosirea înțeleaptă a timpului liber este un proces al culturii și al educației.” (Bernard Pussel) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile 
de specialitate susțin că acestea ajută elevii la 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. Elevii au posibilitatea să-şi formeze un 
comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. 

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 prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. Reprezintă 
totodată un element prioritar în politicile educaționale deoarece au un impact pozitiv asupra dezvoltării 
personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. 

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, disciplinând acțiunile lor 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.Dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere 
în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală.Aceste activități ajută la desăvârșirea adultului de mâine și la alegerea drumului 
profesional de urmat în viață. 

Bibliografie: 
1. Gabriela Cristea - Pedagogie generală, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 ,Constantin Cucoș -

Educația estetică, Polirom, 2014 
2. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007.
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UNDEVA, CÂNDVA... 

PROF. ÎNV. PREȘC. GABOR LAURA – ANGELA 
GRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR”, 

TÎRGU MUREȘ 

După o frumoasă experiență dobândită în Reggio Emilia, după ce am simțit mult mai bine 
psihologia copilului preșcolar, cu nevoile, trăirile, satisfacțiile, dezamăgirile sau împlinirile lui, am 
practicat ceea ce spunea pedagogul american Bruner (1970): „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”. 

Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi în care copilului poți să îi predai orice; orice din 
câte îl interesează, orice i-ar face bucurie, orice i-ar satisface nevoia de cunoaștere. Activitățile 
extracurriculare sunt acele activități care se desfăşoară atât în şcoală cât şi în afara şcolii; atât în afara 
clasei şi a orelor de curs, cât şi în timpul liber al elevilor şi profesorilor. Aceste activităţi sunt programate 
şi îndrumate de profesor şi se pot desfăşura în diverse locuri, spaţii sau locaţii: bibliotecă, cluburi pentru 
elevi, organizaţii sportive, religioase, muzee, etc. 

Potrivit lui Miron Ionescu, clasificate aceste activități după locul lor de desfăşurare, sunt: 
• Activităţi extracurriculare desfăşurate în şcoală: lecţia, meditaţiile, consultaţiile, studiul

individual, activităţile în cabinete/laboratoare/ateliere/sala de sport, activităţi independente, cercurile pe 
obiecte de învăţământ, concursurile pe diferite teme; 

• Activităţi extracurriculare conexe sau extraşcolare –desfăşurate în mediul extraşcolar, destinate
să completeze ceea ce se face în şcoală, să utilizeze în mod benefic, plăcut timpul din afara orarului 
şcolar. 

Activităţile conexe pot fi: 
- paraşcolare – care se desfăşoară în mediul socioprofesional (practica în unităţile de profil 

economic, industrial, etc.), stagiul de practică efectuat pentru calificare, vizitele la unităţi economice, 
ştiinţifice, etc. 

- perişcolare – care se desfăşoară în mediul sociocultural: excursiile, drumeţiile, turismul, 
vizionările dfilme/teatre. (după M. Ionescu, pag. 49, 2005) 

Unul dintre cele mai atractive, interesamte și plăcute programe de educație la nivel național este 
programul activităților „Școlii altfel”. „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Toți suntem altfel în acea perioadă; și cei mari, și cei mici. Mai curioși, mai veseli, mai dornici de 
un altceva. Excursii, vizite, carnavaluri, colocvii cu specialiști în siguranța oamenilor, convorbiri cu 
medici sau alpiniști, activități gospodărești sau artistice, toate au impact deosebit asupra copiilor, asupra 
părinților și asupra tuturor celor care sunt părtași la bucuriile copiilor. Titluri, generice dintre cele mai
interesante: Master chef, România la pas, D̍̍

̓ ̓ ̓
̓
`ale carnavalului, Ziua prieteniei, Ziua naturii, Laudă

mâinilor, Culori, zâmbete și voie bună, Cu primăvara la plimbare, Primăvara –viață și renaștere, Apa 
– un miracol, Dor de România mea, Drumul pâinii, Pădure, tu, cu anii tăi, Opriți clipa și multe altele.
Părinți, prieteni, colegi, costume, mașini, drumuri, locuri, natură, mâncare, jocuri, râsete, veselie, 
cunoaștere, mișcare, aer curat, sport, artă, culoare, entuziasm și enumerarea ar putea continua. 

Dacă ar fi să facem o retrospectivă a ceea ce înseamnă Școala altfel, am spune că, într-o grădiniță 
cu 350 de copii s-au desfășurat într-o săptămână între 55 și 67 de activități extrașcolare. Dacă ar fi să 
înmulțim numărul acestora cu numărul copiilor și cu numărul de beneficii aduse, am ajunge la valori 
extrem de mari. Nu cred că ar conta atât de mult valoarea numerică, cât cea morală, civică. Valoarea 
vieții. A unei vieți sănătoase din punct de vedere psihic, fizic și mental. Și, din an în an, din generație în 
generație, tot mai mult facem, tot mai mult ne implicăm, tot mai mult trăim bucuriile copilului. Lucrul 
acesta nu se dorește a fi calitate, ci grijă de generațiile viitoare, drag de ei și drag de ceea ce ne-am propus 
să facem, demult, undeva, cândva, din vremurile în care am luat decizia de a fi dascăli. 

Activitățile extrașcolare incumbă prin specificul lor timpuri, oameni, spații, trăiri, atitudini, 
comportamente, acțiuni, unelte reale, artefacte. O lume. Lumea oamenilor mari. Prin activitățile 
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extrașcolare se exersează viața ulterioară depășirii pragului de formare al copilului de azi. Dacă 
activitățile își impun profesionalism, transmit atâta emoție încât orice se amprentează în memoria 
copiilor și vor fi folosite, cu siguranță, la momentul oportun, undeva, cândva... 

Bibliografie 
Ionescu, Miron, Instrucție și educație, 2005, Editura ”Vasile Goldiș”, University Press, Arad; 
Bruner, Jerome, Seymour, 1970, Procesul educației intelectuale, Editura Didactică și Pedagogică, 

București. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

GABOR MIRELA CARMEN 

Învăţământul preşcolar și primar, ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, au scopul de 
a oferi copiilor aflaţi la vârsta preşcolară și școlară mică condiţiile necesare pentru o dezvoltare normala 
şi deplină. Au în vedere asigurarea acelor experienţe care să ţină seama de ritmul propriu al copilului, de 
nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. 

Obiectivul fundamental al educaţiei preşcolare este de a permite fiecărui copil să-şi urmeze drumul 
personal de creştere şi dezvoltare oferind suport pentru: 

- Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de 
trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia; 

- Dezvoltarea capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru 
a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi; 

- Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive; 
- Sprijinirea copilului de a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite necesare 

activităţilor viitoare din şcoală; 
Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, de interacţiunile 

cu ceilalţi, de organizarea mediului şi activităţile sau situaţiile de invăţare special create. 
În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, 

pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât mai 
mult în domeniul educaţiei , unde se modelează ,,materialul” uman care are o multitudine diversă de 
variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 
personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. 

Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru 
depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea 
fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va putea 
realiza optimal. 

Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult 
mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

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; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc 
complementară activitaţii de învăţare realizată în grădiniţă. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa 
incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se 
realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. Ca fiind parte 
integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 
oricărei activităţi didactice : 

a)comunicarea
b)etica relaţiilor invatator-elev
c)strategii de management
I-proiectarea activităţii 
II –implementarea 
d)evaluarea
Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, 

consistente, care să se poată organiza la nivelul grădiniţei fără costuri prea mari financiare şi de 
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timp.Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup, 
socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independenţă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GABRIELA LĂMĂȘANU, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN MICLE, FELEACU 

Activitățile extrașcolare sunt mai degrabă activități complementare și nu adiacente activităților 
curriculare. Ele vin în sprijinul acestora și vizează formarea unor deprinderi și abilități specifice, cum ar 
fi: dezvoltarea relațiilor colegiale, a spiritului de echipă, și a motivației concurențiale. Elevii pot fi astfel 
responsabilizați atât individual cât și în grup. 

Planificarea activităților extrașcolare necesită o atenție deosebită deoarece acest lucru implică 
respectarea metodologiei in vigoare, prin stabilirea unor obiective ce vizează dezvoltarea anumitor 
compartamente specifice, prin colaborarea cu elevii, părinții, comunitatea locală, agenți economici și 
invitați. 

Orice activitate presupune un scop ce trebuie atins prin obiectivele prestabilite. 
Din experiența și feed-back-ul aferente acestor activități, se observă că ele sunt îndrăgite și chiar 

preferate de către elevi, lucru ușor de înțeles, aceștia pot să se manifeste dezinvolt, sunt solicitați în 
permanență atât pentru proiectarea cât și pentru desfășurarea lor, programul fiind oarecum lejer și 
flexibil. Iețit din normele stricte, devine chiar relexant. În ceea ce îi privește pe elevi, aceștia își descoperă 
veleități care altfel, ar rămâne probabil ascunse. Se dezvoltă, de asemenea, relații colegiale și chiar de 
prietenie între elevi. 

O atracție aparte o reprezintă vizitele efectuate la diverse instituții publice și societăți comerciale, 
dar și excursiile ce vizează obiective turistice atractive (muzee, grădini botanice/ zoologice, parcuri de 
distracții etc.). Asta cu atât mai mult cu cât, într-o societate tot mai dinamică aflată intr-o permanentă 
criză de timp, părinții nu reușesc să-și facă timp pentru proprii copii. 

Ieșind din cadrul oarecum strict al activităților curriculare, activitățile extrașcolare vin în 
întâmpinarea necesităților elevilor de a se manifesta liber, de a da frâu spiritului creativ, de a proba, 
dezvolta și manifesta comportamente utile orientării și dezvoltării școlare și profesionale viitoare. 

Relevant este și faptul că elevii își descoperă aptitudini care, în mod normal, nu ar ieși în evidență/ 
nu ar fi evidențiate. 

Așadar, rolul activităților extrașcolare în procesul educațional este unul major și el nu trebuie 
neglijat, având în vedere că inteligențele elevilor sunt multiple și acestea nu pot fi evidențiate în timpul 
desfășurării activităților curriculare, iar munca dascălului este continuată prin strămutarea în afara 
spațiului școlii. 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

GABRIELA NEGREA, 
ȘCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1, MOTRU 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul sau profesorul putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a dascǎlilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. Orice 
serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi, cât şi pentru dascălii lor şi, nu în ultimul rând, pentru 
părinţii elevilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi 
creativitatea fiecăruia – elev sau profesor. 

Deşi sunt considerate activităţi cu caracter extradidactic, serbările şcolare reprezintă o importantǎ 
modalitate de dezvoltare a simţului estetic al elevilor săi, asigurând, totodată, şi un important mijloc de 
evaluare, atât a procesului instructiv-educativ, pe care-l organizează şi îl desfăşoară, cât şi al 
performanţelor atinse de elevi în cadrul acestui proces. Privită în acest mod, acest tip de manifestare 
cultural-artistică trebuie planificată şi organizată din timp, în acest fel asigurându-se succesul ei. Desigur, 
nu toţi elevii unei clase prezintă aptitudini ce ar putea să-i evidenţieze în cadrul acestei activităţi. Cu 
toate acestea, atunci când ei doresc, pot participa, fie ca figuranţi, fie prin pregătirea decorurilor sau prin 
rezolvarea altor sarcini stabilite în cadrul grupului. 

Realizarea unei dramatizări implicǎ o pregătire serioasă şi, prin urmare, mult timp, totuși, dacǎ le 
place ceea ce fac, totul devine pasiune și se implicǎ total, fiecare are ceva de facut și ȋncearcǎ sǎ facǎ fațǎ 
provocǎrilor, chiar dacǎ ne reușesc ȋntotdeauna. Spiritul de echipa se va manifesta constant atȃt pe 
parcursul pregǎtirilor, cȃt și la repetiții, ei au tendința de a se ajuta și de a se complete, pentru buna 
desfǎșurare a serbǎrii. 

Unele dintre exemplele specifice conţinuturilor de la limba română au constat în realizarea de 
invitaţii pentru părinţi şi a unor afişe (unele dintre ele au fost realizate electronic), în realizarea cărora 
elevii au manifestat un deosebit spirit competiţional. Cel mai bun afiş poate fi expus la avizierul şcolii, 
în acest mod serbarea şcolară fiind popularizată, iar numărul de spectatori considerabil. Prin conţinutul 
ei, ea poate fi considerată ca o modalitate de dezvoltare a simţului estetic la şcolari. Astfel de activităţi 
au un puternic ecou în sufletele elevilor, oferindu-le posibilitatea de a se identifica, evalua şi de a 
promova tezaurul de valori transmise şi îmbogăţite de la o generaţie la alta. De asemenea, aceste activităţi 
constituie un adevărat mijloc de educare a elevilor, oferind excelentul prilej de interrelaţionare între 
aceştia, dascǎl, pǎrinţi şi comunitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

AUTOR PROF. PĂSAT GABRIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC GOGA IONESCU, TITU, DAMBOVITA 

Activitațile extracurriculare desfașurate in cadrul școlii pot avea urmatoarele roluri: 
- Consolidează învățărea în clasă și permite elevilor să-și pună folosească competențe în practică; 
- facilitarea predării anumitor abilități și care pot intâmpina dificultăți intr-o clasă formală; 
- promovarea dezvoltării personale a elevilor prin creșterea interesului, dezvoltarea potențialului 

lor și oferirea de oportunități pentru formarea personalității; 
- promovarea dezvoltării sociale a elevilor prin oferirea de oportunități pentru lărgirea 

experiențelor lor sociale si crearea valorilor morale și sociale; 
- fac viața școlară mai provocatoare și mai interesantă. 
Pentru implementarea activităților extracurriculare sunt neceare parcurgerea următoarelor 

etape: 
- Definirea obiectivelor, deoarece activitățile extracurriculare promovează învățarea pe tot 

parcursul vieții, fiind văzută ca un mijloc de realizare a obiectivelor educației. De aceea înainte de 
realizarea activității, ar trebui să stabilim obiective distincte în funcție de nevoile individuale. Aceste 
obiective ar trebui să includă aspecte legate de dezvoltarea fizică, socială și personală. 

- Selectarea activităților adecvate, în mod corespunzător. Formatul acestora va permite 
participanților sa atingă cel mai bine aceste obiective. Activittea extracurricuara îndeplinește obiectivele 
de dezvoltare ale elevilor si contribuie, de asemenea, la creșterea prestigiului școlii și dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice. Educația civică și educația morală încurajează relația dintre profesori 
și studenți, și crează un climat școlar armonios. 

- Alegerea personalul adecvat pentru a planifica și efectua activitațile Acestea includ consilieri 
școlari, profesori, studenți, absolvenți, voluntari, precum și părinți și alte persoane din cadrul comunitații. 
Consilierul educativ ar trebui să servească drept legătură între aceste personae, instruieste elevii si 
organizează activitățile. Acest lucru ajută la continuarea activității pe o perioadă mai lungă. 

- Planificarea activitatilor implică proiectarea de activități recrutarea de participanți. De 
asemenea, reprezintă o etapă în școală in care ar trebui să ia în considerare interesele elevior și necesitatea 
atingerii obiectivelor educației. Indiferent dacă o activitate poate fi desfășurată fără probleme, depinde 
mai întâi de un plan cuprinzător. Planul include distribuirea muncii,calendarul, bugetarea și programele. 
După terminarea planificării, este necesar ca eleii să fie informați cu privire la această activitate prin 
canale adecvate. Există mai multe moduri comune, cum ar fi buletine, postere, bannere, anunțuri publice, 
buletine de știri și contacte personale. 

- Stimularea elevilor spre a participa la actvitățile extracurriculare. Pentru a atinge acest obiectiv, 
elevii ar trebui în primul rând să fie încurajați să participe la activitati și să câștige experiență din proces. 
Ei ar trebui să fie motivați prin diverse mijloace. Un sistem de premii este unul dintre cei mai buni factori 
de motivare. În funcție de natura fiecărei activități, premiile pot cuprinde laudă, certificate, dipome, 
distincții. 

- Rezolvarea problemelor care sunt inevitabile în desfășurarea unei activități. Organizatorul are 
abilități de rezolvare a problemelor de urgență. În general, problemele pot fi clasificate ca fiind atitudinea 
elevilor săraci, contactele inadecvate, problemele de comunicare și gestionarea defectuoasă a timpului. 
Aceste probleme ar putea fi de fapt reduse, analizând nevoile elevilor, elaborând planuri și asigurarând 
o comunicăre strânse între toate părțile implicate înainte de a planifica o activitate. Este responsabilitatea
consilierului educativ de a obține un echilibru adecvat si să asigure monitorizarea eficientă și să răspundă 
nevoilor de consiliere. 

- Feedback, evaluare și îmbunătățire. Nu va fi posibilă evaluarea decât dacă se stabilesc 
obiective. Odată stabilită, succesul fiecărei activități depinde de aprecierea acesteia. Este esențial să se 
știe de ce un obiectiv nu poate fi atins. Daca activitatea se desfășoară într-o perioadă lungă de timp, se 
poate folosi evaluarea formativa pentru a examina planificarea și implementarea activității cantitativ și 
calitativ. Măsurile cantitative includ înregistrările de participare și înregistrările de activitate, în timp ce 

1554



măsurile calitative includ diverse tipuri de feedback, cum ar fi discutiile și observațiile. Alte măsuri, cum 
ar fi respectarea planului, răspunsuri și o revizuire la jumătatea anului poate fi, de asemenea, luată în 
considerare. Acolo unde ar trebui să fie o evaluare sumativă pentru fiecare activitatea extracurricuara la 
sfârșitul perioadei sau a anului scolar. Grupul țintă poate include oricare dintre următoarele: participanți, 
observatori, planificatori, consilieri și non-participanți. Scopul evaluării este îmbunătățirea în continuare 
a activității pe termen lung. Orice informație semnificativă despre desfășurarea unei activități poate să 
fie păstrate într-o baza de date; păstrarea acestor informații,va facilita, de asemenea, planificarea pe 
termen lung. 

- Gestionarea resurselor presupune gestionarea resurselor financiare, materiale si umane. Inafara 
de finantarea obisnuita, se pot obtine resurse financiare in cadru proiectelor, prin sponsorizari sau de la 
comunitatea locala. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

GAL MARIA-MIHAELA 
SC. GIMN. ”ION POP RETEGANUL” 

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

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii. 

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

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- 
sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică. 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 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma de plimbări, drumeții, vizite, excursii sau tabere. Astfel de activităţi asigură un contact 
direct cu plantele, animalele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării 
reprezentărilor despre acestea şi îi ajută pe copii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. Aceste 
activităţi îmbogăţesc cunoştinţele preșcolarilor și elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, 
încurajează exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. Copilul 
care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe viaţa insectelor, 
va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

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. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară 
tradiţională, care are mari valenţe educative. Această activitate permite exprimarea activă nu numai a 
câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare 
contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de 
sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile 
statornicite în şcoală. Una din activităţile îngrăgite de copii sunt şezătorile, adevărate serbări în 
miniatură, care se organizează fără un efort deosebit, de multe ori chiar fără o pregătire prealabilă, dar 
cu importante resurse educative. Preşcolarii la aceste şezători participă cu cântece, poezii, povestiri, 
dansuri, culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Participanţii poartă 
costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol stimulează imaginaţia perșcolarilol și elevilor. 
Element dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii 
au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea 
unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme: 
Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării si promovării lor. 
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Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu mult 
entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role, triciclete care contribuie pe lângă dezvoltarea 
armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor. Concursurile cu premii sunt 
necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot cuprinde interpretarea, recitarea, aplicarea 
priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice. Concursurile de lectură pot contribui la 
dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură 

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

Activitățile extrașcolare, 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 noastre. 

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. 
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COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI”, BACĂU 
PROF. GĂLBEAZĂ ALIS ELENA 

„Școala altfel”- ce înseamnă pentru elevi și cadre didactice în această săptămână 
Programul „Școala altfel” contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-

emoționale în rândul elevilor,iar acest lucru se intîmplă prin includerea activităților 
educative:transdisciplinare,de învățare prin experiență,proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, 
organizații non-guvernamentale și/sau agenți economici. 

Fiecare unitate de învăţământ îşi stabilește programul, în funcţie de specificul fiecăreia.În anumite 
şcoli, elevii vor merge în excursii sau vor vizita muzee, în alte școli se fac cluburi de arta gastronomică 
sau de muzică,film și teatru.Toate cele trei categorii implicate(elevi,părinți și profesori) sunt chestionate 
și impreună fac un program care să mulțumeasca pe toată lumea. 

Programul „Școala altfel” a fost și este o provocare pentru mulți profesori, consilieri educativi, 
elevi, părinți și directori. „Școala altfel” a reusit sa readuca entuziasmul primilor ani de studiu, când 
elevii pășesc cu emoție și curiozitate în clasă. Profesorii au mărturisit,de-a lungul timpului, câte lucruri 
noi au descoperit despre elevii lor punându-i într-un context „altfel” și cât de multă emoție constructivă 
există într-o oră la care se discută de la egal la egal cu un părinte sau elev. De asemenea,in perioada 
acestei saptamani se colaboreaza mult mai bine cu oamenii, instituțiile și organizațiile din toate 
localitățile și s-a demonstrat că se mobilizeaza, pentru câteva zile, o școală întreagă . In acestă săptămană 
„Școala altfel” dascălii au curajul să experimenteze și chiar descoperă soluții, încercând.Bineînțeles că 
de cand a apărut acest program „Școala altfel” ,profesorii au reușit să învețe din succese și din greșeli și 
acestea se observă în imbunătățirie apărute de la un an la altul. 

Dar, despre ce se vorbește foarte puțin, este evaluarea elevilor in această „Școala altfel”.Așa cum 
se întâmplă în cazul fiecărei activităţi de învățare, și în „Școala altfel” profesorii au sarcina să proiecteze 
și să realizeze evaluarea învățării. Provocarea în cazul acestei evaluări este că săptămâna „Școala altfel” 
urmăreşte dezvoltarea unor competențe transversale – a învăța să înveți și abilitățile socio-emoționale – 
într-un cadru care încurajează experimentarea. Ce se evaluează în „Școala altfel”? Se evaluează 
dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini specifice competenței de învățare și/sau abilitățile 
socio-emoționale pe care ,noi, ca profesori,ne-am propus să le dezvoltăm și pe care ni le-am fixat încă 
din etapa de proiectare a activităților de învățare.Pentru o imagine cât mai fidelă a progresului elevilor 
pe timpul programului „Școala altfel”, ar trebui să evaluăm cunoștințele, abilitățile și/sau atitudinile 
vizate de program atât la începutul, cât și la încheierea sa.Tipul de evaluare recomandat este cel de natură 
formativă. Evaluarea formativă este un proces prin care căutăm și interpretăm dovezi/ evidențe – elevul 
și profesorul împreună – pentru a decide unde se situează elevul în procesul învățării, unde vrem să 
ajungă și cum poate ajunge acolo cel mai efficient. Evaluarea formativă presupune feedback relevant, 
frecvent și prompt, atât dinspre profesor către elev, cât și dinspre elev către profesor, precum și 
autoevaluarea progresului propriu. 

Mai exact, după încheierea programului „Școala altfel”,copiii și tinerii vor învăța mai eficient și 
își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale, iar profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar 
activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente.În același timp colectivul 
didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice,iar părinții și membrii 
comunității vor simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și tinerilor. 

„Școala altfel” mobilizează părinții și comunitatea ,dar se bazează pe profesionalismul directorilor 
și cadrelor didactice. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR – TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
SERBARE DE CRĂCIUN – DECEMBRIE 2016 

PROF.ÎNV. PRIMAR, GÂȚĂ ELENA CLEOPATRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ„PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” - TITU 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Cei 31 de elevi ai clasei a III- a C, coordonați de doamna profesor pentru invățământ primar Elena 
Cleopatra Gâță, de la Școala Gimnazială ”Pictor Nicolae Grigorescu”-Titu, au participat cu interes, alături 
de părinții și bunicii lor, la activitatea extrașcolară, derulată în luna decembrie 2016 , cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă ”Magia sărbătorilor –Tradiții și obiceiuri”. 

Cu păstorași și îngeri 
Cu daruri și cu cozonaci 
Au colindat în fapt de seară 
Colinda lor frumoasă , iară! 

Și au cântat și colindat  
Și poezii au recitat, 
Dasuri populare au prezentat , 
Tradiții și obiceiuri au arătat. 
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FORMARE ȘI (TRANS)FORMARE ÎN EDUCAȚIA SECOLULUI XXI 

PROF. ELENA GĂVAN,  
COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TÂRGU-JIU 

”Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 
independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor. Albert 
Einstein 

 Un subiect major pentru societatea actuală este educația. În prezent, provocarea sistemelor de 
educaţie este transformarea în ceva mult mai potrivit pentru nevoile secolului XXI. Abordarea diferită a 
inteligenţei şi creativităţii umane trebuie să se afle în centrul acestei transformări. A învăța înseamna a 
stimula curiozitate,a descoperi , a trăi alături de alții.  

 Pe măsură ce ritmul transformărilor economice şi tehnologice creşte, se impune o reformare a 
metodelor folosite în educaţie. Strategiile de transformare vizează îmbunătățirea sistemelor existente printr-
o dublă abordare: creșterea accesului la educație și ridicarea standardelor educaționale. 

 Într-o perioadă în care educaţia holistică câștigă din ce în ce mai mult teren se cuvine să găsim noi 
abordări care să se alinieze curentelor moderne din educaţie, abordări care să vină în întâmpinarea nevoilor 
și particularităţilor elevilor noștri. 

 Activităţile extracurriculare sunt o modalitate prin care elevilor li se pot dezvolta anumite abilități, 
unele competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordări 
pozitive care le stârnesc creativitatea și interesul pentru un anumit domeniu. Ele contribuie din plin la 
dezvoltarea socială și la cea personală a elevului. Menținerea și „îmbunătățirea” modelelor educaționale 
existente se lovește de evoluția individului, de diversificarea și extinderea nevoilor pe care acesta le are. 
Este important să fie educați cât mai mulți oameni la standarde cât mai înalte dar și mai important este să-
i educăm altfel. 

 În lucrările de specialitate, practica predării și învățării este analizată din perspectiva finalităților 
procesului educativ. Noile teorii ale educației accentuează necesitatea îndreptării procesului instruirii spre 
formarea și dezvoltarea personalității elevului. Se impune, astfel, o trecere de la modelul tradițional 
preponderent informativ, la un model cu caracter formativ. 

 Din perspectiva tradițională, învățarea presupune înregistrarea, stocarea și reproducerea informațiilor 
transmise de profesor. Gândirea critică, creativitatea, descoperirea și acțiunea elevilor sunt astfel limitate. 
„Educația intelectuală” a fost privită deseori unilateral – ca acumulare de informații – fiind identificată 
uneori cu instruirea sau învățarea. Supraevaluarea într-o anumită perioadă a cunoștințelor în dauna formării 
mai complete a personalității n-a întârziat să-și arate efectele negative și anume ruperea învățământului de 
realitate, considerarea educației intelectuale ca superioară altor laturi ale educației și formarea unor oameni 
unilaterali și incapabili să se adapteze cerințelor sociale. 

 Educația non-formală nu exclude modul tradițional de educație, ci completează instruirea pur 
teoretică. Varietatea activităților, spațiile non-formale de desfășurare, dispariția cadrelor rigide ale evaluării 
au rolul de a stimula interesul elevului pentru învățare. Astfel, educația se transformă într-un lifelong 
process. Abilitățile noi dobândite, cunoștințele suplimentare, participarea active la viața comunității sunt 
necesare adaptării individului pentru a face față provocărilor societății. 

 A învăța în secolul al XXI-lea înseamnă a învăța cu mintea, inima și corpul deopotrivă. Alinierea 
metodelor de predare şi învăţare cu realitatea pe care o trăim şi cu nevoia de formare, informare şi 
transformare a individului reprezintă o schimbare reală în educaţie. 

Bibliografie 
Akoun, A.;Pailleau I.(2017) Învață altfel cu pedagogia pozitivă, București: Didactica 
Publishing House 
Khan, S.(2013), O singură şcoală pentru toată lumea.Se regândim educaţia, Bucureşti: 
Publica 
Robinson,K(2011)., O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei, Bucureşti: 
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PRIMAR PENTRU O ZI – O ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ DE SUCCES 

PROF. GAVRIL LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORLĂTENI, JUD. BOTOȘANI 

1. Titlul activităţii: Primar pentru o zi!
2. Domeniul în care se încadrează: cetățenie democratică și responsabilitate socială
3. Scopul activităţii
Încurajarea copiilor de a-și asuma unele responsabilități, dezvoltarea spiritului de inițiativă și de 

colaborare cu membrii comunității. 
4. Obiectivele educaționale ale activităţii:
• Identificarea funcțiilor angajaților primăriei;
• Corelarea funcției angajaților cu serviciile pe care aceștia le oferă comunității;
• Exploatarea eventualelor opțiuni în cazul deținerii unei funcții în cadrul primăriei;
• Dezvoltarea capacității de colaborarea în vederea rezolvării unor sarcini.
5. Elevii participanţi: elevii claselor primare de la Școala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 1 oră și 30 min la Primăria Comunei Corlăteni
7. Descrierea activităţii:
Pentru buna desfășurare a activității ne-am deplasat la Primăria Corlăteni cu care am încheiat acord 

de parteneriat prin care ne-a pus la dispoziție locația precum și informațiile referitoare la modul de lucru în 
această instituție.  

După ce am vizitat toate compartimentele, respectiv birourile, însoțiți de domnul primar care ne-a dat 
și explicațiile necesare, ne-am adunat în biroul dumnealui unde s-a desfășurat jocul de rol „Primar pentru 
o zi”. Un elev își asuma rolul primarului și răspundea întrebărilor adresate de colegii săi dar și de adulții
prezenți. 

În sala de ședințe, am prezentat sceneta „Moș Ion Roată și Unirea”. 
8. Rezultatele obţinute în urma activității:
- Dobândirea unor informații despre instituția vizitată, respectiv Primăria Comunei Corlăteni cu toate 

compartimentele ei. 
- Realizarea unor scurte compuneri cu titlul „Dacă aș fi primar…” 
Toți cei implicați au fost încântați de activitate. Angajații primăriei au prezentat elevilor activitățile 

zilnice de care se ocupă la birou, au fost surprinși de curiozitatea manifestată de elevi și i-au invitat să mai 
vină și altă dată în vizită la primărie. 

Este foarte important ca elevii să conștientizeze de mici cât de importantă este activitatea primăriei 
pentru gestionarea și organizarea tuturor sectoarelor dintr-o comună. Tot ce se întâmplă la primărie vizează 
buna desfășurare a activităților desfășurate de membrii comunității, de toți locuitorii comunei. Așa cum 
fiecare angajat din birourile vizitate colaborează cu ceilalți colegi pentru a „face treaba să meargă” tot așa 
elevii trebuie să se ajute unul pe celălalt în rezolvarea sarcinilor comune, colaborând la realizarea 
proiectelor, mesaj transmis și prin punerea în scenă a piesei  „Moș Ion Roată” pe care micuții au 
prezentat-o fără nicio emoție în sala de ședințe a primăriei. 

Mărturii ale elevilor, profesorilor și ale angajaților primăriei referitoare la activitatea propusă 
„Mă bucur că elevii claselor primare de la școala din satul nostru au dorit să participe la această 

activitate și au fost curioși să afle unele lucruri despre activitatea unui primar. Am fost plăcut surprins și 
am răspuns cu multă plăcere întrebărilor adresate de ei legate de activitatea de zi cu zi dintr-o astfel de 
instituție. M-a impresionat seriozitatea și atenția copiilor cărora le-am prezentat pe scurt activitatea din 
toate compartimentele Primăriei. Am apreciat și aplaudat sceneta pe care au prezentat-o și îi felicit cu 
drag.”(Cătălin Gavril- primarul comunei) 

„Mi-a plăcut mult această activitate fiindcă m-am simțit foarte important atunci când domnul primar 
mi-a pus diagonala tricoloră, m-a făcut primar și am stat la biroul dumnealui răspunzând la întrebările pe 
care mi le-au adresat colegii mei.”(David Daniliuc – elev) 

 „Mi-a plăcut foarte mult că am văzut ce se întâmplă în Primărie fiindcă vreau să devin primar când 
voi fi mare.”(Alexandru Sochiriac – elev) 
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„Consider că asemenea activități sunt liantul dintre membrii comunității școlii și cei ai comunității 
locale, ajutându-ne totodată să ne cunoaștem elevii și în alte situații decât la clasă. 

A fost o activitate foarte reușită.”(Aiftincăi Petronela – coordonator activități educative) 
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SĂ-NFLORIM ÎMPREUNĂ ! 

PROF.ÎNV.PRIMAR GAVRILEI MIHAELA, 
LICEUL ECONOMIC TEHNOLOGIC ,,NICOLAE IORGA” 

Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră . Omul 
nu conştientizează rolul deosebit pe care îl are în protejarea omului . Este esenţial ca el să fie educat în 
spiritul respectului pentru mediul înconjurător , pentru ca el să devină conştient că nu este stăpânul naturii 
, ci parte integrantă a acesteia. Aproape peste tot în lume natura este primejduită de nepăsarea oamenilor. 
Natura ne este un prieten bun care ne oferă armonie , fantezie, echilibru. Numai prin respectul faţă de natură, 
faţă de tot ce ne înconjoară putem să ne bucurăm privirile şi sufletele .  

Cu cât învăţăm de la o vârstă fragedă să ocrotim natura, cu atât mai mult reuşim să o respectăm când 
vom fi mari, deoarece Pământul nu aparţine omului ci dimpotrivă, omul aparţine Pământului. 

,,Adă, Doamne, Primăvara! 
 Zi-i mai repede să vină, 
 Să-nflorească toată ţara 
 Şi caisul din grădină!’’ 
 Se acordă o atenţie sporită problematicii legate de protecţia mediului, fapt ce a generat în sfera 

educaţiei noi obiective care să-i confere acesteia capacitatea de a contribui cu resursele specifice la ocrotirea 
naturii. 

 În ultimii ani au luat amploare noi forme de organizare a acţiuni pedagogice; astfel s-a dovedit că 
rolul activităţilor educative este benefic pentru formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii. Modernismul şi 
utilitatea acestui tip de activitate vine să confere atractivitate procesului instructiv-educativ. 

 Prin această activitate extraşcolară desfăşurată în timpul săptămânii altfel, am urmărit să cultiv 
dragostea pentru ocrotirea, respectarea, protejarea naturii cât şi implicarea elevilor în activităţi cu caracter 
experimental şi demonstrativ, de care se vor lovi în viaţa de zi cu zi. 

 Obiectivul general este stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin implicarea 
lor în activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, referitoare la folosirea unităţilor de măsură, unităţi 
fracţionare învăţate în cadrul orelor de opţional la matematică şi protejarea mediului. 

 Scopul activităţii urmăreşte cooperarea elevilor prin implicarea lor în acţiuni concrete de cunoaştere 
şi intervenţie practică în ceea ce priveşte mediul înconjurător, ocrotirea acestuia şi cunoaşterea valorilor 
naturale folositoare în viaţa de zi cu zi. 

 Obiectivele urmărite sunt: 
• dezvoltarea abilităţilor de utilizare a uneltelor şi a materialelor specifice realizării unor lucrări

practice de îngrijire, igienizare, plantare şi protecţie a mediului; 
• dezvoltarea capacităţii elevilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţile practice cât şi cele

teoretice; 
• consolidarea deprinderilor de calcul în scris şi oral;
• utilizarea corectă a unităţilor de măsură şi a unităţilor fracţionare în cadrul exerciţiilor întâmpinate;
• formarea unor convingeri, atitudini şi deprinderi de păstrare a propriei sănătăţi şi a mediului

înconjurător; 
• eficientizarea procesului instructiv-educaţional prin activităţile concrete desfăşurate.
Activităţi propuse: 
 1.,, Plantarea pomilor fructiferi ’’. 
 2.,, Lucrări agricole în livada şcolii.’’ 
 Martie este luna cea mai potrivită pentru începutul grădinăritului în livezi şi grădini. Multe roade 

care se culeg toamna depind de modul în care se lucrează grădina luna aceasta. Este bine de ştiut că martie 
este şi cea mai potrivită lună a anului pentru plantarea pomilor fructiferi. Puieţii de pomi fructiferi îi putem 
cumpăra din pieţe sau raioanele marilor magazine. Unii cum ar fi piersicul, caisul sau prunul, necesită 
scurtarea ramurilor anuale care au depăşit anumite lungimi. Cireşul şi vişinul nu au nevoie de tăiere de 
normare, spun specialiştii, necesită doar o operaţiune de întreţinere a coroanei. 

 O altă lucrare, importantă, este igienizarea livezii şi văruirea trunchiurilor de pomi din livadă. 
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 Pentru igienizarea livezii, se adună frunzele uscate, fructele sau ramurile căzute şi se răzuiesc 
trunchiurile copacilor cu o perie aspră, pentru îndepărtarea dăunătorilor.Apoi se dă cu var pe trunchiul 
copacilor, întrucât în acest mod se distrug ouăle insectelor şi dăunătorilor care au hibernat la adăpostul 
crestăturilor din scoarţă şi împiedică dezvoltarea muşchilor şi lichenilor pe trunchi. 

 Pentru că anul acesta avem o primăvară ploioasă putem planta puieţii de pomi fructiferi în incinta 
livezii din faţa şcolii cu scopul de a o mări, tot elevilor mei le revine sarcina de a o igieniza. 

 Pentru plantarea pomilor avem nevoie de: 
-bălegar fermentat : 1 găleată/pom;(elevii calculează folosind unităţile de măsură pentru măsurarea 

capacităţii- kg, 1găleată =10 kg , la 4 pomi vor trebui 40 kg) 
-balegă proaspătă de vită : 1 găleată/pom; 
-apă ; 
-pământ galben : 1găleată/25 pomi ( se împarte cantitatea de pământ la câţi pomi au elevii de plantat) 
Exemplu: 
1găleată=10kg 10kg/25pomi 10kg=10000g 10000g:25pomi=400g/pom 
-200g îngrăşământ complex: (N,P,K)/pom. 
 După ce am făcut rost de materialele necesare le explic elevilor procedeul de plantare a pomilor. 
Alegerea soiurilor de meri pentru plantare se face în funcţie de clima din zona în care locuiţi. De 

exemplu în zona noastră de deal, potriviţi sunt soiurile semipitice , pentru că sunt mai rezistenţi la frig. 
Strigătul mut al plantelor bântuie Terra. Acest adevăr trebuie să vă determine să vă completaţi 

cunoştinţele pe care le deţineţi despre lumea vie şi să încercaţi să salvaţi Pământul, prin astfel de activităţi 
practice!! 

Bibliografie: 
1.,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi Societate”, Ed. 

Aramis, 2001; 
2. https://www.botanistii.ro.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GAVRILUȚ MARIA-FLORINA 
GRĂDINIȚA CU P.P.”PITICII ISTEȚI”ZALĂU 

"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 ccopiilor.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.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 acest gen au o 
deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, 
colonii. 

 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. 

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. Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 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 și mai presus de toate slabi dezvoltați 
intelectual. Se știe ca începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natura. 

 In cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , 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 și dragoste 
față natura, față de om și realizările sale. 

In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate , 
imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite 
în activitățile practice, în jocurile de creație. Plimbările prin parc din această toamnă , frunzele ruginii 
,stolurile de pasări care se pregăteau de plecare,frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în 
suflet celor mici , creându-le emoții estetice.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 înconjurător: curățarea parcului, , a mediului de joacă, ocrotirea unor 
animale . 

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 
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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;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. 

Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ și 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. 

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 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 musicale, 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. 

  Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la stfel 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. 

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 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura «

Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,

Bucureşti, 2007 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIV 

PROF INV PRESC.GAVRIS FLORENTINA –G.P.N NR 1 PIETROASA 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe 
activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe 
elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

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, elevii 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 
elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

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

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

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

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități 
literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar 
dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția 
elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul elevilor 
și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. 
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Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui 
la aceste momente. 

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

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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 

Bibliografie: 
Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. 

Editura Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 

Activitățile extrașcolare reprezintă activități de formare-dezvoltare a personalității umane realizate 
într-un cadru organizat și planificat în mod flexibil și opțional, în afara programelor de tip formal. Aceste 
activități sprijină în mod direct și indirect activitățile organizate la nivelul sistemului și al procesului de 
învățământ. 

Activitățile extrașcolare pot fi realizate cu resurse tradiționale: excursii, vizite la diferite obiective 
istorice, culturale, economice etc, tabere, cluburi, universități populare, vizionări de spectacole și de 
expoziții. Activitățile extrașcolare pot fi realizate și cu resurse moderne: activități specifice, organizate la 
nivel de bibliotecă, videotecă, mediatecă școlară, activități la nivel de presă scrisă, radio, televiziune, etc. 

Dezvoltarea educației extrașcolare este semnificativă în ultimele decenii, ca urmare a contribuțiilor 
înregistrate în plan teoretic și practic de progresul mass-media, în general. 

Activitățile extrașcolare realizate prin „noile mass-media” stimulează progresul general al 
activităților de instruire.  

În cele ce urmează, dorim să prezentăm câteva dintre activitățile extrașcolare pe care le-am realizat 
cu elevii din școala noastră. Bineînțeles că scopul nostru a fost acela de a-i determina pe micuți să participe 
cu plăcere la activitățile extrașcolare propuse și în același timp de a aduce zâmbete pe chipurile lor.  

Una din activitățile desfășurate a avut ca scop familiarizarea elevilor cu elementele specifice artei 
teatrale, participând la numeroase jocuri de pantomimă, jocuri de dicție și de atenție, inițiere de dialoguri 
și povești în lanț. Toate aceste exerciții de improvizație, imaginație și creativitate, susținute de muzică, i-
au încurajat pe copii să-și dezvolte abilitățile fizice, psihice și de relaționare, să le formeze o minte liberă, 
fără complexe și în același timp, o gândire creatoare. 

Toate activitățile la care au participat le-au stârnit interesul și imaginația, însă dintre jocurile preferate 
ale micuților au fost: Bucătarul, Regele și bufonul, Statuia, Oglinda, Cele patru colțuri. 

În jocul Regele și bufonul s-a lucrat pe perechi, un copil fiind regele, iar celălalt bufonul. Regii 
mergeau în fața bufonului cu un pas ferm, potrivit rangului lor. Bufonii îi urmau, făcând toate grimasele și 
gesturile posibile. Când regii se întorceau, bufonii trebuiau să rămână nemișcați. 

Cel mai mare succes l-a avut jocul Statuia. Elevii au ieșit din sala de clasă, rămânând un singur elev 
care a devenit statuie. Toți ceilalți copii au încercat, rând pe rând să refacă întocmai poziția inițială, însă, la 
final, au constatat că ultima statuie a fost total diferită de prima.  

Jocul Oglinda a fost pentru copii un motiv serios de distracție, deoarece micuțul actor, care era oglinda 
îl imita, așa cum reușea pe colegul său, stârnind hohote de râs.  

Pentru jocul Cele patru colțuri li s-a propus copiilor să stabilească pentru fiecare colț al clasei câte 
un sentiment (iubire, ură, supărare, veselie). Fiecare dintre ei a primit câte un monolog pe care l-a citit, 
conform colțului în care se afla. Toți elevii au fost implicați, rând pe rând în toate jocurile de improvizație. 

Obiectivele urmărite prin frecventarea unor activități extrașcolare sunt: creșterea capacității de 
învățare, dezvoltarea inteligenței și dobândirea unor cunoștințe. Însă în ultimele decenii structura familiei 
s-a schimbat profund cu consecințe evidente asupra educației. Familiile sunt din ce în ce mai puțin 
numeroase și este preponderentă tipologia copilului singur la părinți. 

Când activitățile extrașcolare sunt prea multe, acestea pot reprezenta o povară exagerată care nu îi 
permite copilului să se bucure de timp liber. 

Hiperstimularea copiilor este analizată cu un ochi critic de către specialiști, pentru a reflecta asupra 
unor posibile repercusiuni viitoare. 

Cu siguranță, educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. 

• Cristea Sorin, Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, București, 2010
• Sacchi Gaia, Copiii centrifugați. Când activitățile extrașcolare sunt prea multe, Editura All,

București, 2011 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE – MODALITĂŢI DE OBŢINERE A 
OBIECTIVELOR EDUCAŢIEI 

PROF. GEORGESCU MIHAELA SIMONA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GALEŞU 

Activităţile extraşcolare sunt definite ca activităţi educative, de orientare şcolară şi profesională, 
culturale, artistice, recreative, organizate de către instituţia şcolară prin intermediul profesorului, de regulă 
în afara instituţiei şcolare. 

Elevii nu sunt obligaţi să participe la aceste activităţi şi, în funcţie de specificul activităţii, 
organizatorii pot selecta numai anumiţi elevi. Pe tot parcursul desfăşurării acestora ei trebuie să aibă un 
comportament civilizat şi decent şi să respecte regulile care sunt stabilite. 

Activităţile educative dezvoltă armonios copilul, formează atitudini pozitive faţă de învăţare, ajută la 
obţinerea unor performanţe, dezvoltă gândirea critică sau formează diverse abilităţi practice. Sunt 
modalităţi eficiente de a-i învăţa pe copii cum să îşi fructifice timpul liber, să se recreeze, dar să şi 
desfăşoare activităţi educative care îi vor dezvolta comunicarea, îi vor forma spiritul de echipă, îl vor integra 
în anumite grupuri, îi vor forma atitudini faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

Activităţile extraşcolare au trei caracteristici de bază: 
 au rol complementar rolului şcolii;
 consolidează relaţia familie-şcoală-comunitate;
 dezvoltă copilul din punct de vedere moral, social, estetic;
Cele mai întâlnite activităţi extraşcolare sunt următoarele: 
1. Vizitele la muzee, galerii de artă sau diverse expoziţii- cultivă simţul estetic, ajută copilul să

descopere arta, să aprecieze frumosul. Acest tip de activitate contribuie la obţinerea obiectivelor educaţiei 
estetice şi artistice care utilizează în formarea personalităţii potenţialul educativ al frumosului estetic, social 
şi moral. 

2. Excursiile sau drumeţiile- reprezintă un prilej de a cunoaşte noi locuri, de a-şi îmbunătăţi
cunoştinţele de geografie sau de istorie. 

3. Activităţi sportive- promovează mişcarea şi este dovedit ştiinţific că exerciţiile fizice regulate
contribuie la sănatatea psihică, îmbunătăţesc concentrarea, formează o atitudine pozitivă faţă de învăţare, 
dezvoltă principalele calităţi morale de voinţă şi caracter, formează sentimente morale: curajul, simţul 
dreptăţii, stăpânirea de sine, respectul faţă de coechipieri. 

4. Activităţi care vizează formarea şi dezvoltarea unor abilităţi practice- ateliere de creaţie.
Toate aceste activităţi care se desfăsoară de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărui conţinut este 

adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale reprezintă o formă de educaţie non-formală. Ele lărgesc 
şi completează orizontul de cultură, îmbogăţesc anumite cunoştinte, recreează şi destind participanţii, oferă 
elevului posibilitatea de interioriza sau exterioriza sentimente , asigură o rapidă actualizare a informaţiilor 
din diverse domenii, răspunde cerinţelor educaţiei permanente şi minimizează problemele cu care se 
confruntă elevul în sistemul formal. 

Bibliografie.  
1. B. Bălan, Ştefan Boncu, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed.

Polirom, 2008 
2. M. Ionescu, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activitaţile de instruire şi

autoinstruire, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2001. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GEORGETA PALADE 
GRADINIȚA P. N. NR.1 TORCESTI 

ATELIERUL DE CREAȚIE  
,,Copiii au nevoie să simtă libertatea de a se bucura de izvorul  
 nesecat al formelor, materialelor, sunetelor și culorilor pe care  
 să le descopere liber cu propriile mâini, urechi și cu proprii ochi” 
 Loris Malaguzzi 
 SCOPUL: 
• Sensibilizarea și creșterea responsabilității copiilor față de problemele de mediu;
• Stimularea creativității și cultivarea originalității preșcolarilor prin activități extrascolare.
 OBIECTIVE: 
• Formarea unei atitudini ecologice active, responsabile și cultivarea respectului față de natură și

mediul înconjurător; 
• Valorificarea abilităților și aptitudinilor preșcolarilor în folosirea creativă a deșeurilor, a

materialelor din natură pentru confecționarea unor obiecte; 
• Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (inițiativă) ;
• Eficientizarea relației grădiniță - familie - comunitate printr-o colaborare responsabilă, activă în

vederea îmbunătățirii actului educațional. 
Denumirea activității: ,, ECHIPA DE RECICLARE” 
Locul desfășurării: grădiniță și proximitatea ei 
Persoane implicate: preșcolari, educatoare, părinți 
 Scopul activității: Colectarea obiectelor refolosibile, cu ajutorul părinților și identificarea 

posibilităților de punere în valoare a acestora. 
 În urma sortării materialelor s-au realizat activități în care copiii au creat diverse obiecte utile. 

 Denumirea activității: ,, ADUNATE DIN GUNOI, NOI DĂM MUZICĂ – NAPOI!”  
 Locul desfășurării: grădiniță  
 Persoane implicate: preșcolari, educatoare, părinți, 2 elevi de la Liceul de Artă Galați  
 Scopul activității: reciclare creativă; crearea unor obiecte muzicale din materiale refolosibile și 

valorizarea lor, în scop distractiv, printr-un spectacol muzical. 
 Execuția vocala a cântecelor capătă un plus de atractivitate prin asocierea instrumentelor  
de percuție. Instrumentele veritabile au fost înlocuite cu succes de diferite obiecte muzicale create de 

copii, care prin lovire produc sonorități inedite.  
 Astfel, tobița a fost înlocuită de o cutie de carton lovită cu doua bețe, toba mare, 
printr-o ladă goală lovită cu pumnul, tamburina, cu un mănunchi de chei scuturat, trianglu, de o sticlă 

goală lovită cu un creion etc.  
 Deși, nu trebuie niciodată renunțat la acompaniamentul ritmic prin bătăi de palme,  
picioare, pocniri din degete etc. care prezintă avantajul participării tuturor copiilor la ritmizarea unui 

cântec, obiectele muzicale pot aduce plus-valoare actului muzical și multă bucurie copiilor. 
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 Denumirea activității: ,,MICII ARTIȘTI, ACTORI ISCUSIȚI!” 
 Locul desfășurării: curtea grădiniței  
 Persoane implicate: preșcolari, educatoare, părinți, elev de la Liceul de Artă Galați  
 Scopul activității: Confecționarea de marionete din materiale refolosibile; asocierea obiectelor 

create cu personaje îndragite din povești si dramatizarea unor fragmente cunoscute. 
 Copiii au fost provocați să confecționeze marionete din bidoane de plastic peste 
care au lipit cu aracet ziare, foi albe, șervețele apoi le-au umanizat folosind markere și diverse obiecte 

din materiale refolosibile sau din natură. Reflectarea creativității prin colaje, spre exemplu, oferă 
posibilitatea aprecierii hârtiei și a altor materiale prin valoarea lor, dezvoltându-le copiilor atenția, răbdarea, 
spiritul de observație, gustul estetic și fantezia. 

Prin aceste activități se stimulează potențialul creativ al copiilor, sensibilitatea, 
se încurajeaza originalitatea, spiritul de echipă, asumarea de responsabilităţi în raport cu sarcinile 

repartizate echipei. Aceste calități deschid calea spre creație, dau un tonus pozitiv participanților, toate 
contribuind la starea de bine a copilului. 
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PROIECT EDUCATIV ÎN PARTENERIAT 
„ŞTEFAN LUCHIAN ŞI COPIII“ 

–151 DE ANI DE LA NAŞTEREA PICTORULUI DE TALIE EUROPEANĂ-

COORDONATOR, PROF. GEORGETA-IULIA POPA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA“ BOTOŞANI 

VICEPREŞEDINTE FUNDAŢIA „ŞTEFAN LUCHIAN“ BOTOŞANI 

SCOPUL: 
Proiectul îşi propune aniversarea a 151 de ani de la naşterea pictorului de talie europeană, Ştefan 

Luchian, supranumit şi „Pictorul florilor“. 
OBIECTIVE: 
 Cunoaşterea rolului şi locului lui Luchian în pictura românească;
 Cultivarea dragostei pentru frumos;
 Dezvoltarea capacităţilor de percepţie a unei opere de artă;
 Completarea unei cărţi poştale.
GRUP ŢINTĂ:  
 Elevii clasei a II-a D
PARTENERI:  
 Fundaţia „Ştefan Luchian“ Botoşani
 părinţii elevilor implicaţi în activitate.
RESURSE:  
Umane: elevi, profesorii implicaţi, părinţi, parteneri 
Materiale: laptop, videoproiector, materiale consumabile, albume, pliante, desene 
Financiare: autofinanţare 
MODALITĂȚI ȘI FORME DE ORGANIZARE: în echipă 
PUNCTE DIN PROGRAMUL ACTIVITĂŢII 
- distribuirea de fluturaşi în şcoală; 
- prezentarea unui material documentar despre viaţa şi opera pictorului; 
- prezentarea unor albume cu lucrări, în special flori; 
- realizarea unui colaj, având ca element de bază portretul pictorului. 
EVALUARE (calitativă): 
Autoevaluarea activităţilor 
Dezbateri, exemple de bună practică  
Fluturaşi, desene, afişe 
Ziarul Clasei 

„ŞTEFAN LUCHIAN ŞI COPIII“ 
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–151 de ani de la naşterea pictorului de talie europeană-

DIN LUCRĂRILE NOASTRE… 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

PROF.INV. PRESCOLAR .GHEARA CRISTINA-CORNELIA 
GRADINITA  P.N. LAPUSNIC-SCOALA  GIMNAZIALA DOBRA 

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. 

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  

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. 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup 
Atât prescolari 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 dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest gen. 

Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere în ei înșiși. 
Participarea la concursuri de cultură generală 
Sunt prescolari 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 Modernizarea si perfectionarea procesului instructiv- educativ presupune imbinarea 
activitatilor cu activitatile extrascolare. 

 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. 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 cunoaşterea 
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
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legate de aceste animale. Activităvile extracuriculare sunt activităţii 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 activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre aceste activităţii 
putem exemplifica: - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; - vizionarea unor spectacole 
de teatru; - serbări şi şezătorii; - vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice); - concursuri ccolare; - 
excursii ci tabere; - activităţii 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 grădinive, 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 , 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 activitatea principală 
a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea 
a creativităţii şi 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. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa 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. Implicarea 
copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este 
vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este preocupat 
mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea 
programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta 
nu se va implica cu plăcere în activităţile respective. Un alt aspect important este legat de numărul 
activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i 
ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. Obiectivele pe care le-am 
avut în vedere prin activităţiile extracuriculare propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea 
atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la effort, stimularea sensibilităţii 
estetice. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GHEJU MARIA 
SCOALA „GEORGE GÂRDA” MĂNĂȘTIUR 

GRĂDINIȚA P.N.MĂNĂȘTIUR 

 „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 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 
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. 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, 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 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 in educaţia tradiţională, indiferent 
dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. 

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 preşcolarului 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 activităților. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 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. 

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 preşcolarului. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media 
şi mă refer 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 slab dezvoltaţi intelectual. 

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. .  

Serbările şi festivităţile marchează evenimentele importante din viaţa preşcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a preşcolarului precum şi în 
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atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, 
le oferă preşcolarilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

Bibliografie: 
1. Cernea Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ”,

nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

PROFESOR DANIELA GHENADE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, DĂRMĂNEȘTI 

Proiectarea este voința de a întreprinde acțiuni concrete de ameliorare a trecutului prin anticiparea 
viitorului. Cu toate astea, proiectul nu poate renunța la elemente ipotetice de devenire a prezentului în viitor. 
Prin proiect trebuie să înțelegem și demersurile de stabilire a misiunilor și a unor scopuri generale de 
schimbare a modului în care școala colaborează cu comunitatea.  

Educația presupune mai mulți factori: familia, grădinița, școala și comunitatea. Democratizarea 
educației face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoștințe impuse pe obiective, de pe programe 
abstracte pe nevoile curente ale copilului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. Orice 
program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părților componente. În acest sens vin în ajutor 
proiectele de parteneriat educațional care vizează întărirea relațiilor dintre părinți, preșcolari, școlari, școală 
și creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaționali. Activitatea în parteneriat are nenumărate 
avantaje, deoarece creează relații de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru 
de dezvoltare a personalității preșcolarului. Inițierea diferitelor proiecte de parteneriat educațional este 
benefică atât pentru preșcolari, cât și pentru toți factorii implicați: comunitate și școală. Copilul vine în 
contact cu diferite persoane, crește și se dezvoltă într-un mediu comunitar variat și necunoscut pentru el. 
Specificul cultural, valorile promovate de acest mediu trebuie avute în vedere în structurarea activității. 
Este necesară antrenarea membrilor comunității în luarea unor decizii, direcționarea unor activități, 
remedierea unor aspecte negative. Cu sprijinul acestora se poate îmbogăți baza materială a unității. În urma 
unor vizite a noilor parteneri se va manifesta disponibilitatea de colaborare în cele mai diverse domenii. 
Atunci când generăm un proiect, generăm un cadru de schimbare. Această schimbare o face elevul. Cadrul 
didactic trebuie să orienteze sensul activității de la ,,Ce știe elevul?” la ,,Ce poate să facă elevul cu ceea ce 
știe?”. Elevii, însă, trebuie să răspundă la întrebarea ,,Cum leg ce fac acum de ceea ce voi face după 
terminarea clasei a VIII-a?”  

În cadrul proiectelor se pot folosi diferite modalități de evaluare individuală sau de grup, iar cea mai 
indicată este evaluarea pe parcursul desfășurării proiectului. Elevii pot fi ajutați să-și îmbunătățească 
propiile competențe. Acordul familiei pentru ca elevul să participe la proiect nu este suficient, importantă 
este implicarea familiilor în activitățile proiectului. Alături de acest argument, mai este unul: sănătatea este 
bunul cel mai de preț al omului, spunea Hipocrate, iar omul poate alege calea cea mai puțin vătămătoare 
pentru a se vindeca. Această cale s-a dovedit a fi, în timp, medicina alternativă. În lume se înregistrează o 
revenire spectaculoasă la medicina naturistă, homeopatică și mai ales la fitoterapie. Produsele de origine 
vegetală sunt preferate deoarece sunt ușor asimilate și bine tolerate de organism, nu produc efecte 
secundare, nu dau reacții adverse nedorite și nu determină obișnuință. Prin acest parteneriat educațional am 
urmărit familiarizarea elevilor cu cele mai cunoscute plante medicinale, folosirea lor fiind la îndemâna 
oricui, mai sănătoasă și mai puțin costisitoare, decât tratamentul medicinii clasice.  

Scop: consolidarea legăturii dintre grădinița cu program normal, școala gimnazială, familiile copiilor 
și biblioteca din localitate, lărgirea ariei cunoștințelor despre plantele medicinale care se găsesc în 
localitatea natală și rolul lor în prevenirea și vindecarea diferitelor boli, stimularea curiozității pentru 
investigarea mediului înconjurător.  

Obiective: strânsa legătură dintre preșcolari și școlari, comunitate și școală; prezentarea elementelor 
componente ale unei plante medicinale; recunoașterea plantelor medicinale care se dezvoltă în localitatea 
natală, culegerea, uscarea și păstrarea lor; identificarea modurilor de preparare și folosire a plantelor 
medicinale pentru prevenirea sau vindecarea diferitelor boli; investigarea folosirii plantelor medicinale 
pentru prepararea medicamentelor și a produselor cosmetice. Pentru elevii de gimnaziu sunt vizate de 
realizat următoarele competențe: 

 - Competențe de învățare și inovare: 1. Gândire critică și rezolvare de probleme Organizarea, analiza 
și sintetizarea de informații pentru a rezolva probleme și a răspunde la întrebări; Comunicare și colaborare 

2. Demonstrarea abilității de a lucra eficient cu diferite echipe; 3. Asumarea responsabilității alături
de ceilalți pentru munca efectuată în colaborare; 
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- Competențe legate de informații, comunicare în masă și tehnologie: 1. Competențe în domeniul 
informațiilor 2. Accesarea informațiilor în mod eficient și eficace, evaluarea informațiilor în mod critic și 
competent, utilizarea informațiilor cu precizie și în mod creativ pentru situația sau problema în cauză; 3. 
Înțelegerea fundamentală a aspectelor etice/legale legate de accesul la informații și utilizarea informațiilor; 

- Competențe legate de viață și carieră: 1. Flexibilitate și adaptabilitate 2. Adaptare la diverse roluri 
și responsabilități; Inițiativă și autonomie 3. Monitorizarea propriei înțelegeri și a propiilor nevoi de 
învățare; Competențe sociale și transculturale 4. Colaborarea corespunzătoare și productivă cu ceilalți; 5. 
Demonstrarea seriozității și a unei etici pozitive  

Durata: mai-iunie  
Grup țintă: preșcolari, elevi ai clasei a V-a, cadrele didactice  
Puncte tari: copiii își vor face noi prieteni; își vor însuși noțiuni noi despre plante medicinale. Puncte 

slabe: posibil ca unii copii să se manifeste în mod nedorit în timpul desfășurării activităților . 
 Calendarul activităților 
• săptămâna 1: Tema ,,Prieteni mari, prieteni mici. Activități de învățare: Facem cunoștință cu elevii,

preșcolarii, bibliotecara, reprezentanți ai familiilor copiilor 
• săptămâna 2: Tema „Ce știm despre plante medicinale?”. Activități de învățare: căutare de

informații referitoare la plantele medicinale mai des întâlnite pentru a le identifica pe cele din curtea școlii; 
căutare de informații referitoare la utilizările plantelor medicinale identificate (pliante, internet, atlasul 
plantelor medicinale, culegerea de informații de la persoane din comunitate);  

• săptămâna 3: Tema ,, Curtea școlii – farmacie vie“. Activități de învățare: familiarizarea copiilor
cu plantele medicinale din curtea școlii; 

• săptămâna 4: Tema ,, Recoltam plante medicinale!”. Activități de învățare: familiarizarea copiilor
cu plantele medicinale din apropierea școlii; recoltare de plante medicinale din apropierea școlii; presarea 
plantelor medicinale; completarea fișei de observație ,,Păpădia“; rezolvare de rebusuri; realizarea de creații 
literare în proză sau versuri, elementul de bază fiind reprezentat de flori;  

• săptămâna 5: Tema ,,Natura -farmacie vie!”. Activități de învățare: realizarea unui ierbar cu
plantele medicinale culese de către copiii; 

• săptămâna 6: Tema ,, Părinți, bunici - aveți nevoie de plante medicinale!”. Activități de învățare:
completarea de chestionare referitoare la plante medicinale de către adulți, alți tineri; interpretarea 
răspunsurilor primite;  

• săptămâna 7: Tema ,,Am știut, am aflat !“ Activități de învățare: evaluarea proiectului.

Bibliografie:  
1. Dumitriu, Ghe., Dumitriu, C.,1998, Comunicare și învățare, Editura Didactică și Pedagogică,

București 
2. Cerghit, I., 2006, Metode de învățământ, Polirom, Iași
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DE CE SUNT IMPORTANTE ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ? 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 48 BRĂILA 
PROF . ÎNV. PREȘCOLAR GHEORGHE-BUNEA TANȚA 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor prescolarilor, 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. 

 Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuși să 
acționeze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, 
le pot folosi în activitățile practice, în jocurile de creatie. Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri 
istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui si prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale 
țării. Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate 
constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. 

 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 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. 

 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, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate

susţinută; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
• sunt caracterizare 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.
 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 
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necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să organizeze activităţi educative 
stimulative. 

 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; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea 
educatoarelor. Activitatea extracurriculară, în sine, prin structura, conţinut specific, este firesc 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

REALIZAT DE: PROF. GHEORGHESCU GEORGIANA 

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.”. 
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. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie 
semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi 
pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută 
a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc 
trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să 
se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate 
în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului este educaţia 
estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea 
talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare. 

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. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura Fundaţiei

România de Mâine, 2005. 
5. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

PROF.INV.PRIMAR GHEORGHIŢĂ CEZARINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI” BUHUŞI 

 „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. 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. Ele 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 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. 
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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: 

 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 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR GHEORGHITA LINA 
SCOALA GIMNAZIALA GHERGHEASA 

JUDETUL BUZAU 

 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”. 

 Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, 
pot fi date educatorilor 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. Scolarii 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. 

 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.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 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.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
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 .Ca invatatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea .  

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 
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’
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QUIZ EUROPEAN COUNTRIES AND MORE........... 

GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI, GORJ 

1. Name at least 2 countries whose people celebrate SORCOVA?
...................................................................................................................................................... 
2. When did Romania join European Union?
a) 2009
b) 2007
c) 2005
3. In which country do most of the bears live?
a) Romania
b) Bulgaria
c) Germania
4. Name at least 3 countries close to Black Sea
........................................................................................................................................... 
5. What state joined European Union in the same year as Romania?
a) Bulgaria
b) Hungary
c) Spain
6. Does Greece use euro currency?
a) Yes
b) No

7. Democracy first appeared in:
a) France
b) Greece
c) Germany
8. One European country has its map like a boot. This country is one of the founders of EU. Which

is this country? 
a) Great Britain
b) Italy
c) Portugal
9. Which is the second large country in EU? (the largest country is France)
a) Spain
b) Austria
c) Italy
10. Name the western country of EU
...................................................................................................................................................... 
11. Where is the Eiffel Tower?
a) France
b) Lithuania
c) Belgium
12. Where is Lake Balaton, the largest lake in central Europe?
a) Hungary
b) Austria
c) Czech Republic
13. Draw the EU flag
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VALOAREA FORMATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. ÎNV. PREȘC. EUGENIA GHERCĂ 
LICEUL TEORETIC “BOGDAN-VODĂ” HĂLĂUCEȘTI , JUD. IAȘI 

 Activitățile extracurriculare contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățământ, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv preșcolarii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu înțelegere și 
dăruire. 

 Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții foarte variate și 
originale.Aceste activități stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relații între copii,pe de o parte ,iar pe de 
altă parte între copii și adulții participanți : relații de colaborare ,de prietenie, un climat de încredere și 
căldură sufletească, care favorizează comunicarea, o bună socializare și integrare și în viața socială. 

 În activitatea mea cu preșcolarii am desfășurat cu un deosebit succes astfel de activități si am tinut 
mereu seama de sufletul copilului, m-am gândit ce i-ar face cel mai mult plăcere , ce l-ar face fericit cu 
adevărat. 

 Astfel, activitățile extracurriculare au o deosebită influență formativă și au toate formele de activități 
turistice:plimbări, excursii, vizite.Acest tip de activități au îmbogățit conținutul jocurilor și al celorlalte 
forme de activități. În urma plimbărilor , excursiilor organizate în diferite locații și în natură, în mediul 
social, copiii au redat cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de 
desen și modelaj, iar cu materialele colecționate și-au îmbogățit simțitor jocurile de creație și activitățile 
practice. 

 Vizitele la muzee și case memorabile , admirarea expozițiilor constituie minunate prilejuri de a intui 
și prețui valorile culturale, folclorice ale poporului nostru.  

 O activitate deosebit de plăcută copiilor este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a 
copiilor, îi reconfortează pe copii și prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante. 

 Spectacolele constituie o alta formă de activitate extracurriculară prin care preșcolarii au făcut 
cunoștință cu lumea minunată a artei. 

 Deși această formă de activitate îi pune pe copii în majoritatea cazurilor în rolul de spectator valoarea 
ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice precum și în faptul 
că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

 Un loc aparte în cadrul activităților extracurriculare îl ocupă serbările realizate cu diferite 
ocazii.Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacție, bucurie, crează bună dispoziție, desfășurându-se 
într-o atmosferă specifică. Importanța lor educativă constă în conținutul artistic prezentat precum și în 
atmosfera sărbătorească deschisă ce se instalează cu acest prilej. Am organizat astfel de activități cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, zilelor de 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia sfârșitului de an școlar. 

 Activitățile mai sus menționate,cât și factorii educaționali sunt apreciați de către copii pentru că : 
- valorifică și dezvoltă interesele și aptitudini copiilor; 
- organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor; 
- formele de organizare sunt ingenioase cu caracter recreativ; 
- copiii își pot manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
-participarea este liber consimțită și necondiționată; 
- sunt caracterizate de optimism și umor; 
- contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GHERCĂ EDUARD, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI-STRUCTURA IZVOARELE, 

 JUD. IAȘI 

Educaţia este un proces frumos, care îmbină într-o doză importantă ştiinţa şi intuiţia, experienţa şi 
spontaneitatea, este un veritabil act de implicare pentru care dascălul trebuie să găsească mereu alte şi alte 
soluţii, născute din competenţă, din studiu, dar şi dintr-o inepuizabilă creativitate.  

Schimbările de esenţă din învăţământul românesc lansează multiple provocări în conceperea unor noi 
conţinuturi, oferte curriculare, strategii, în acord cu orizontul de aşteptare al elevilor. În faţa educatorilor se 
află mereu colectivităţi omogene sau eterogene, grupuri, cu diferite aptitudini, calităţi intelectuale sau 
disponibilităţi afective. Arta profesorului este de a descoperi talente, de a stimula interesul pentru domenii 
de studiu, de a identifica motivaţii, fără a uita că fiecare copil are o anumită individualitate, un univers 
interior specific ce se refuză înserierilor şi uniformizărilor.  

Un mod de atragere a acestor spre nou, spre a vedea și altceva este implicarea acestora în activități 
extrașcolare. Ocaziile au fost numeroase. și toate au dat rezultate pe măsură. 

VIZITĂ LA SC MARCEL RĂCHITENI 

VIZITĂ LA UNITATEA DE POMPIERI ROMAN 
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MUZEUL ȘTIINȚELOR 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

„MUNCIM ÎMPREUNĂ – SUNTEM O ECHIPĂ!” 

GHERCĂ LIDIA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI-STRUCTURA IZVOARELE, 

JUD. IAȘI 

Şcoala, prin specificul activităţii, oferă posibilitatea şi flexibilitatea aplicării, a adaptării unor trasee 
curriculare alternative. Diversele activităţi şcolare şi extraşcolare adună într-un corolar simbolic experienţe 
didactice, constatări şi proiecţii interesante pentru o zonă didactică inedită, uneori neexplorată, dar bogată 
în posibilităţi şi provocări. Şcoala trebuie să ofere un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea (profesor-
profesor, elev-elev, elev-profesor, elev-profesor-părinte), opinia liber exprimată, capacitatea de a face 
corelaţii intra- şi transdisciplinare, gândirea flexibilă, imaginaţia, dorinţa de afirmare şi valorile asumate să 
constituie dimensiuni definitorii. 

Mediul familial este unul dintre primii factori care intervin în formarea personalităţii şi imprimă 
copilului primele aprecieri morale şi reguli de convieţuire în acord cu valorile specifice familiei şi conforme 
cu obiceiurile şi tradiţiile grupului căruia aceasta îi aparţine. Astfel dezvolarea unei relații puternice cu 
familia este din ce în ce mai necesară pentru cunoașterea și formarea celor mici, iar aceasta se poate realiza 
cu ușurință la școală, locul în care ei petrec momente importante în fiecare zi de școală. Învățăm prin joc 
alături de părinți, ne ajutăm și ne susținem reciproc, pentru că jocul: „satisface nevoia copilului de 
cunoaştere prin explorare şi experimentare; încurajează mişcarea prin care este stimulat întregul organism, 
toate organele de simţ, contribuind astfel la coordonare şi autocontrol; îi dă copilului prilejul să imite tot 
ceea ce înregistrează şi să înţeleagă legăturile de tip logic-cauzal; ajută copilul să se cunoască pe sine, să-
şi exprime emoţiile şi apoi să le controleze; dă posibilitatea oricărui copil să se exprime şi să acţioneze în 
spaţiul în care se află; sprijină adultul să identifice potenţialul copilului, inclusiv al copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, sau al celor care provin din familii defavorizate”(Ghid practic “Creşte prin teatru”). 

Activitatea care ne-a unit acum câteva zile a adus bucurie și zâmbete pe chipul tuturor. Este o lecție 
de colaborare, cooperare, susținere, încurajare și perseverență perfectă. Am lucrat cot la cot, inimă lângă 
inimă, completând cu generozitate absența a doua mămici pentru ca cei mici să nu se simtă stigheri. A fost 
o reală bucurie împărtășită cu mare drag.

Tema aleasă de noi a fost „Muncim împreună – suntem o echipă”. Obiectivele urmărite în acest 
fructuos parteneriat au fost atinse: implicării părinţilor în viața şcolară se răsfrîng asupra membrilor din 
familie: dacă ajutăm un copil, acesta se dezvoltă, dacă ajutăm ceilalţi membri, întreaga familie se dezvoltă; 
a facilitat rezolvarea diferitelor probleme didactice şi extradidactice; activitatea cu părinţii l-a ajutat pe copil 
să înţeleagă ce factor important al educaţiei este el și ce contribuție importantă are această cooperare școală-
familie. 
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Activităţile desfășurate în clasă și în afara ei urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 
interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind 
la formarea personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă 
cele mai variate forme. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care: 
urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; valorifică şi dezvolă 
interesele şi aptitudinile copiilor; formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar 
urmăresc un scop educativ; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de 
siguranţă şi încredere. 

Aceste activităţi sunt atractive prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele 
folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de 
colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

Bibliografie 
 Mîndru, Elena, Niculae, Areta, Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing 

House, Bucureşti, 2010. 
 C. Anghelescu, Ghid practic “Creşte prin teatru”, Ministerul Educaţie Cercetării Tineretului şi 

Sportului, 2009 
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IMPORTANŢA ACTIVIŢĂTILOR EDUCATIVE REALIZATE CU PĂRINŢII 

PROFESOR INV.PRIMAR.GHERGHE SIMONA AURELIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,PETRE SERGESCU”DR-TR-SEVERIN. 

JUD. MEHEDINTI 

Educaţia vărstelor mici este considerată temelia personalitaţii fiecărui individ, de aceea educaţia 
trebuie să răspunda în primul rănd nevoilor individuale si să realizeze echilibrul între acestea si dezvoltarea 
socială.Responsabilitatea dezvoltării copilului in primele etape revine în primul rind familiei sale .Chiar si 
atunci cand scoala oferă programe foarte bune si eficiente, 

ea nu poate contracara experienta negativă acumulata de copil in familia sa.Mai mult ,ceea ce invată 
copilul de la invatatoare poate să nu prezinte importantă daca parinţii nu intaresc si nu valorifică suficient 
programul.In consecintă pentru ca activitatea derulată in cadrul unui program de educaţie scolară sa-şi 
dovedească eficienţa este necesar ca aceasta sa se faca mai intai cunoscută parintilor şi ulterior să existe o 
colaborare stransă intre aceştia si invatatoare.De asemenea ,existenţa unor reguli comune ,cunoscute si 
fixate impreună ,usureaza mult efortul educativ.In cadrul unei scoli există o reţea complexă de relaţii care 
au un potenţial considerabil de influenţare a copiilor ,atat in sens pozitiv ,cat si in sens negativ.Printre cele 
mai importante relaţii de parteneriat ,poate fi menţinuta relaţia dintre parinţi si scoala.Daca părintii sunt 
implicaţi in programul educativ de la inceput ei vor inţelege importanţa colaborarii cu scoala si cu 
invatatoarele si işi vor forma deprinderea de a se interesa si a sprijini activitatea pe care copilul o desfasoară 
aici. Este ceea ce ne-am propus sa realizam noi ,,un program de consiliere a părintilor pe teme de 
educaţie in familie “pe termen de un an. 

.Obiectiv general:Consilierea parinţilor privind cunoaşterea propriilor copii si aplicarea unor 
strategii educationale corecte ,atat in cadrul familiei ,cat si in instituţia şcolară. 

Obiectivele specifice privind activitatea si îndatoririle invatatoarei: 
-să informeze parinţii privitor la standardele de creştere si dezvoltare a copiilor in functie de varsta si 

eventual ,diferenţele remarcate ; 
-să asculte cu atenţie si să atribuie importanţa cuvenită informaţiilor primite de la parinţii copiilor ; 
-să contribuie la diseminarea bunelor experienţe educative in randul parinţilor ; 
-să facă cunoscut parinţilor scopul si conţinutul programului educativ si in instituţia scolara; 
-să acorde consiliere individuală si/sau in grup pe teme de educaţie in familie şi in instituţia scolară 
 .Obiective specifice de colaborare a parinţilor cu scoala: 
-să informeze invatatoarea,cu sinceritate ,asupra atitudinilor si comportamentelor copilului in familie. 
-să continue in familie programul educaţional propus de instituţia scolară imbinand armonios 

atitudinea permisivă cu severitatea si exigenta. 
-să participle activ în cadrul parteneriatului familie-instituţie şcolară . 
-sa dea dovada de perseverentă in acţiunile educative ,solicitand sprijinul cadrului didactic ori de cate 

ori este cazulsă se situeze permanent alaturi de copil. 
 Modalitaţi de colaborare cu familia: 
-seminarii de informare urmate de dezbateri ,studii de caz,noutati in domeniul legislativ etc. 
-acţiuni de consiliere individuală si in grup pe teme de educaţie in conformitate cu evoluţia copilului 

şcolar. 
-solicitarea si implicarea in acţiuni extracurriculare cu copiii;realizarea unor activităti demonstrative 

asistate de parinti .  
-asistarea la actiuni cu participarea unor invitati de competente diferite;invatatori, medici,psihologi. 
 Acţiunile stabilite sunt prevazute a se desfaşura lunar,cuprinzand modalitati de informare si de 

minimă formare a competenţelor necesare realizării unei bune si corecte educaţii,,acasa’’cat si prilejuri de 
a aduce in atenţie evenimente marcante ale momentului desfaşurarii ori de a trăi emoţional alături de copii 
lor satisfacţia dobăndirii unor priceperi si deprinderi,manifestată intr-un cadru organizatoric specific scolii 
eventual festiv.Totodata fiecare acţiune implică obiective ce vizează si copiii,capătand valoare 
educativă.Relaţia părinti- invatator se refera la construirea unor relatii pozitive intre familie si scoala,la o 
unificare a sistemului de valori si cerinţe referitor la copil.Parinţii trebuie implicaţi permanent in activitatea 
scolilor si nu doar cand se ivesc probleme, ei trebuie implicati in luarea deciziilor ,să cunoască permanent 
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progresele făcute de copilul lor si in acelasi timp,e important să ştie percepţia pe care o are scoala despre 
calităţile si problemele copilului.Pentru a realiza eficient un program de parteneriat educativ cu familia este 
necesar ca la nivelul scolii să se cunoască unele particularitaţi ale climatului familial din care provine 
copilul adică întocmirea unei fişe personale a copilului si chestionare adresate părintilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROFESOR BIOLOGIE GHERGHINOIU ADINA-RALUCA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI, BÎLTENI, GORJ 

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. 

 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 
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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. 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GHERMAN CONSTANTIN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRUMOASA , 
JUDEȚUL BACĂU 

În societatea contemporană problematica educației dobândește noi conotații, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieții sociale. Educația depășește limitele exigențelor și 
valorilor naționale și tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanității. Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar deziteratul educației 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Activitățile extrașcolare vin în completarea procesului de învățământ și contribuie la descoperirea și 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării tinerei generații nu poate 
fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfășoară în cadrul lecțiilor. În acest scop se 
folosesc și alte forme de activitate, cum ar fi: vizitele, excursiile, concursurile școlare, serbările, activitățile 
sportive, cercuri de creație și pe discipline etc, care contribuie la adâncirea cunoașterii, la descoperirea, 
dezvoltarea și valorificarea intereselor și pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării și 
recunoașterii performanțelor. 

Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
proiecte cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudini 
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. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare , la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. Având 
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire astfel de activități. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Copiii au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaștere , să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și 
forma convingeri durabile. Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi cât și pe 
cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare , contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează , prin faptul că în 
asemenea activități se supun de bună voie regulilor , asumându-și responsabilități. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile, elevii trebuie lăsați să caute ceea ce este nou, să-și 
descopere plăcerea de a crea. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor 
acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, încredere , recreere 
, voie bună , iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Având un caracter 
atractiv , copiii participă într-o atmosferă cu voie bună , cu însuflețire și dăruire. 

Succesul activităților extrașcolare depinde de corelarea unor factori cum ar fi: atractivitatea tematicii 
abordate, buna coordonare a activităților, implicarea cât mai multor actori ai școlii și comunității cu 
experiențe relevante pentru activitatea desfășurată. 

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, operational , manualitatea, dând posibiltatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale. 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. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII COPILULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR GHERMAN ELENA CORNELIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV” ROMAN, JUD. NEAMŢ 

Educaţia extracurriculară apare după o clasificare a UNESCO, sub două aspecte principale: 
a) educaţia informală, reprezentând influenţa incidentală a mediului social, transmisă prin situaţiile

vieţii de zi cu zi (educaţia în familie, influenţa comunităţii sociale, a grupurilor de prieteni, a televiziunii); 
b) educaţia non-formală,care se realizează sub conducerea unităţilor din sistemul de învăţământ sau

în cadrul unor organizaţii independente, cu caracter educativ, ale căror obiective educaţionale sunt în 
concordanţă cu cele ale şcolii. 

După conţinutul dominant al activităţilor desfăşurate putem distinge următoarele categorii de 
activităţi: 

- activităţi cu conţinut cultural artistic, spiritual (cenacluri, ansambluri de dansuri, redactarea unor 
reviste şcolare); 

- activităţi cu conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ (cercuri); 
- activităţi sportive (echipă de fotbal, handbal, participarea la un meci etc.); 
- activităţi distractive (diferite jocuri, concursuri); 
- activităţi de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale, la înfrumuseţarea şcolii, la 

îmbogăţirea materialului didactic; 
- activităţi de exercitare a vieţii democratice de grup (decizii colective, distribuirea responsabilităţilor, 

aprecierea rezultatelor, alegerea unui lider etc.). 
Punctul forte îl constituie faptul că elevii pot iniţia, proiecta, realiza şi evalua astfel de situaţii. 
După cadul de organizare a situaţiilor non-formale, distingem: 
- activităţi de cerc: echipe sportive, formaţii muzicale, cenacluri literare, ateliere de creaţie tehnică 

etc:; 
- activităţi individuale: vizionarea unor spectacole, creaţie literară, artistică, antrenament sportiv, etc.; 
- activităţi de masă: serbări, excursii, vizionări de spectacole, evocări istorice etc. 
Locul de desfăşurare al activităţilor extracurriculare în diferitele ei forme pot avea loc fie în cadrul 

şcolii, fie în diferite instituţii de sub egida şcolii, în muzee, în cluburile de copii, tabere, în natură. 
Copiii vin şi participă la la activitatea clubului/cerculuiînsufleţiţi de dorinţa de a crea, a construi, a 

face ceva nou, altfel decât în şcoală sau familie, a realiza ceva pe cont propriu, a-şi afirma aptitudinile. 
Pentru unii este o chemare vocaţională, pentru alţii, doar un interes de moment. Dacă activitatea cercului 
prilejuieşte o acţiune în folos comunitar (cu caracter ecologic) sau cu caracter umanitar (confecţionarea de 
jucării, mărţişoare etc. Pentru copiii proveniţi din familii defavorizate), atunci copilul simte bucuria de a fi 
de folos. Se dezvoltă nu numai relaţii de comunicare, ci şi de comuniune, de dăruire, de reuşită comună. 

Evaluarea activităţilor din cadrul cercurilor/cluburilor are un caracter aparte deoarece lipsesc 
calificativele. Aceasta se poate realiza prin forme diferite: expoziţii cu produsele realizate de elevi, 
demonstraţii, întreceri sportive, prezentare de spectacole, acţiuni caritabile sau ecologice. 

Activităţile extracurriculare de masă pot antrena elevi din mai multe clase sau din mai multe şcoli. 
Prezenţa nefiind obligatorie, oferă elevilor destindere, recreere, voie bună, satisfacţie, afirmarea şi 
recunoaşterea aptitudinilor. Spre deosebire de cerc, acestea nu au un caracter permanent, ci ocazional şi au 
forme foarte variate de participare: 

- organizarea unor jocuri adecvate vârstei; 
- vizionarea în grup a unor spectacole de teatru; 
- serbări şi şezători şcolare organizate cu diferite prilejuri; 
- participarea la acţiuni de muncă în folosul şcolii, al comunităţii locale sau a unor persoane aflate în 

situaţii dificile; 
- excursii, drumeţii 
Motivaţia lăuntrică în astfel de situaţii nu este numai simpla dorinţă de divertisment, ci şi înţelegerea 

necesităţii celor mici de a fi utili, plăcerea de a fi alături de colegii lor, într-o atmosferă de voie bună. 
Indiferent de categoria de situaţii aleasă, putem spune că activităţile extracurriculare: 
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- sunt menite să satisfacă pofta de joc şi de destindere; 
- pot satisface curiozităţile copiilor şi nevoia de a se confrunta cu necunoscutul; 
- lasă cale liberă iniţiativei elevilor în alegerea şi proiectarea acţiunilor, în pregătirea şi desfăşurarea 

lor şi chiar în aprecierea reuşitei lor; 
- presupun o decizie de grup, pe baze democratice; 
- întăresc încrederea în forţele proprii prin asumarea unor roluri personale, de a căror îndeplinire 

depinde reuşita; 
- oferă posibilitatea exprimării calităţii personale; 
- se învaţă să coopereze; 
- întăresc unele achiziţii dobândite în situaţiile educative curente; 
- dezvoltă conştiinţa apartenenţei nu numai la grupul de fiecare zi, dar şi la întreaga comunitate locală 

şi chiar naţională. 

Bibliografie: 
1. Ştefan, Mircea – Teoria situaţiilor educative, Bucureşti, Editura „Aramis”, 2003;
2. *** - Revista Interferenţe didactice, (coord. Inst. Ileana Sorinela Teodorescu), Bacău, Editura

„Corgal Press”, 2004. 
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DIN BĂTRÂNI LĂSATE, ȘI ASTĂZI PĂSTRATE! 

PROF.GHERȚAN SIMINA-OANA 
GRĂDINIȚA DE NAȚIONALITATE ROMÂNĂ DIN 

 MICHERECHI -UNGARIA 

Începând cu anul 1960, la Micherechi ca şi în toată Ungaria s-au făcut simţite schimbări de 
comportament, de opinii şi transformări social-economice. Locuitorii din Micherechi şi-au păstrat 
obiceiurile datorită faptului că aşezarea lor a fost ridicată în secolul aş XVIII-lea şi a fost caracterizată prin 
izolare. 

Satul era scena vieţii ţărăneşti, locuitorii lui formau o comunitate compactă cu norme nescrise care 
trebuiau respectate de fiecare, cu propria rânduire socială. Românii, atunci când s-au stabilit pe teritoriul de 
azi al Ungariei aveau cultura lor specifică, o cultură neomogenă, deoarece veneau din localităţi diferite, 
soseau pe rând, trăiau alături de alte naţionalităţi. Din acest motiv cultura lor tradiţională s-a transformat 
considerabil, acomodându-se noilor condiţii etnice, sociale, geografice şi economice. Cultura românilor din 
Ungaria cuprinde diferite influenţe, care se deosebesc de la o zonă la alta, fiecare are specificul ei aparte. 

Din revistele de etnografie şi folclor am aflat că tăiatul porcului la românii din Ungaria este un 
eveniment familiar, numit disnotor. Porcul prins este injunghiat de un bărbat şi toţi cei din jur beau ţuică 
pentru bucuria gazdei care îndrumă activitatea. Femeia casei era responsabilă pentru gustul bucatelor 
preparate. Colţii porcului îi zdrobeau şi îi foloseau ca medicament. Familia şi cei care ajutau la prelucrarea 
porcului luau parte la cină şi tuturor neamurilor li se trimitea o gustare pe care o numeau coştolău. 

Tradiţia culinară a românilor care se păstreaze şi azi se referă la bucătăria tradiţională românească. 
Alimentele rituale preparate şi azi sunt: coliva, prescura şi colacul cu lumânare. Alimentele ceremoniale 
sunt: colacul de nuntă, care simbolizează belşugul, colacul Craciunului alături de farfuria de grâu cu o 
lumânare infiptă in mijloc şi cu busuioc care stă pe masă patru zile.  

Mesele de post respectau odinioară foarte riguros cele două mari posturi: Postul Crăciunului şi Postul 
Paştelui. Între timp se mai postea la Bobotează, la Sfânta Maria, etc. Înainte de a intra în post, ţăranii aveau 
obiceiul să mănânce un ou, să treacă mai uşor peste această perioadă şi să le pară mai scurtă. În timpul 
postului, mesele principale se luau în comun, se spunea rugăciunea de început de către capul familiei şi tot 
acesta mulţumea prin rugăciune la sfârşitul mesei: ,,Fie numele Domnului lăudat că ne-o dat de mâncare şi 
de băut. Doamne Ţie-ţi mulţumesc ca şi ziua de astăzi ne-ai dat mâncare şi băutură bună, putere şi 
sănătate.”(Izvorul-Revistă de etnografie şi Alimentele şi modul de consum din zilele noastre ţin de modul 
cultural pe care îl găsim în memoria culturală a românilor de la frontiera româno-maghiară. Comparând 
trecutul cu prezentul se constată pierderi dar şi preluări din alte bucătării, care, dau meniurilor, cotidiene 
sau festive, actuale româneşti, o amprentă central-europeană cosmopolitană. Schimbarea tradiţiei 
alimentare româneşti din Ungaria s-a datorat modernităţii şi faptului că acum, doar bătrânii din sate mai ţin 
post. În ciuda acestor schimbări, românii de azi din Ungaria, au păstrat acele preparate culinare consumate 
în diverse ritualuri. Au supreavieţuit alimentele preparate la anumite evenimente şi sărbători. Pentru a se 
defini ca neam, românii din Ungaria pun pe masă bucate care să-i reprezinte. Acestea sunt consumate cu 
aceeaşi savoare ca şi în trecut. ,,Fiindcă în fond, nimic nu este mai bun decât mâncarea cu care ai crescut.”( 
Izvorul- Revistă de etnografie folclor 2010: 36) 

Bibliografie 
Izvorul-revistă de etnografie și folclor, 2010 
Pagini istorico-culturale, 2000 
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FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

PROF. GHETLA VIOLETA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 1 ODOBEȘTI 

Titlul activității: ”Ziua creativității” 
Durata activității: 2 ore 
Grupul țintă: preșcolarii grupei mari 
Parteneri implicați: părinții 
ARGUMENT 
Şcoala nu-şi poate îndeplini menirea educativă fără a avea sprijinul familiei.  
De fapt, finalitatea activităţilor desfăşurate în grădiniţă/școală este reprezentată de copilul apt să facă 

faţă nevoilor sociale, să se integreze armonios în societate, să fie cât mai util comunităţii de care aparţine. 
Acest deziderat nu poate fi atins fără a fi implicat un partener vital al actului instructiv-educativ, adică 
familia. Implicarea cât mai activă a familiei în procesul educaţional reprezintă una din soluţiile de reformare 
a sistemului educativ. 

Pornind de la acest principiu, în unitatea noastră a luat naștere proiectul ”Joia părinților”, proiect ce 
se adresează tuturor părinţilor care doresc să cunoască mai multe despre creşterea şi educarea copiilor, 
doresc să înveţe noi metode de a face faţă nevoilor de dezvoltare şi particularităţilor individuale ale 
propriilor copii şi au nevoie de sprijin informaţional şi emoţional în relaţia cu aceştia. În cadrul acestui 
proiect, am desfășurat activitatea ”Ziua creativității”, în care, părinții și copiii au lucrat împreună, au vopsit 
ouă pentru Paște în tehnici diferite, au confecționat suporturi pentru ouă, dar și cosulețe, pentru a le expune 
apoi pe holul unității.  

Obiectivele activității:  
să cunoască și să păstreze tradițiile și obiceiurile de Paște 
să conștientizeze semnificația Învierii Domnului 
să vopsească ouă folosind diferite tehnici 
să confecționeze, din materialele puse la dispoziție, suporturi pentru ouă și coșulețe 
să pregătească o expoziție cu produsele ”muncii în echipă” 
Resursele:  
umane: preotul, preșcolarii, părinții și educatoarele 
materiale: ouă, vopsea pentru ouă, hârtie creponată, orez, colorant alimentar, haârtie glasse, foarfece, 

lipici 
Descrierea activității: 
Într-un decor specific sărbătorii de Paște, cu o masă împodobită tradițional(cu prosop țesut, coșuri cu 

ouă vopsite, platouri de cozonac și multe flori), părinții și copiii, dar și cadrele didactice prezente au fost 
captați de introducerea făcută de preotul paroh, care le-a vorbit tuturor despre Învierea Domnului și de 
semnificația vopsirii ouălor.  

După cuvântul părintelui paroh, le-am vorbit celor prezenți despre ceea ce urmează să lucrăm pe 
parcursul activității, le-am vorbit despre obiectivele propuse(să vopsim ouă în diferite tehnici, să arătăm 
copiilor o parte din tradițiile și obiceiurile de Paște) și despre tehnicile pe care le vom folosi pentru a vopsi 
ouă – tehnica tradițională, cu vopsea nontoxică din comerț, tehnica vopsirii cu orez și colorant alimentar și 
tehnica vopsirii cu hârtie creponată. Sala de grupă a fost împărțită în patru zone, deoarece s-a lucrat pe 
grupe. 

Grupa nr. 1 – Tehnica vopsirii ouălor cu vopsea lichidă, nontoxică din comerț. Materialele folosite: 
ouă fierte, boluri cu apă caldă, oțet, mănuși, vopsea ouă din comerț, farfurii și linguri de plastic, ulei, 
șervețele, carton, petale floare din hârtie xerox color(pentru suportul de ou), lipici, coș floare, fire de iarbă 
și salcie. După intuirea materialelor, am explicat și demonstrat tehnica de lucru, cunoscută de majoritatea 
părinților, dar o noutate pentru copii. În bolul cu apă caldă, am pus 3-4 linguri de oțet, apoi un plic de vosea, 
și apoi am introdus oul, care va fi acoperit tot de lichid și va sta în vopsea timp de 8-10 minute. De asemenea, 
cât ouăle au stat în vopsea, fiecare copil a confecționat, cu ajutorul părintelui, un suport pentru ou, sub 
formă de floare – acest lucru a fost făcut de toate grupele. După ce am terminat de explicat și demonstrat 
modalitatea de lucru, prima grupă a început vopsirea ouălor.  
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Grupa nr. 2 - Tehnica vopsirii ouălor cu vopsea lichidă, nontoxică din comerț și cu model din frunze. 
Materialele folosite: ouă fierte, boluri cu apă caldă, oțet, mănuși, vopsea ouă din comerț, bucăți de dres, ață, 
frunze de diferite dimensiuni și forme(de trandafir, salcie, iarbă), farfurii și linguri de plastic, ulei, șervețele, 
carton, petale floare din hârtie xerox color(pentru suportul de ou), lipici, coș floare, fire de iarbă și salcie. 
Modalitatea de lucru este aceeași, în plus fiind faptul că pe fiecare ou a fost pusă câte o frunză, apoi ouăle 
au fost introduse într-o bucată de dres, care a fost legată la capete, strâns și apoi scufundate în bolul cu 
vopsea. Cât ouăle au stat în vopsea, copiii au confecționat suporturile.  

Grupa nr. 3 - Tehnica vopsirii ouălor cu orez și colorant alimentar. Materialele folosite: ouă fierte, 
cutii de plastic transparente, orez, colorant alimentar lichid, farfurii și linguri de plastic, șervețele, ulei, 
carton, petale floare din hârtie xerox color(pentru suportul de ou), lipici, coș floare, fire de iarbă și salcie. 
În cutia de plastic am pus orez, apoi colorantul alimentar, am amestecat puțin pentru omogenizarea culorii, 
apoi am pus un ou în interior , am închis capacul cutiei și am agitat ușor, astfel încât să nu se spargă oul. 
La sfârșitul procesului, oul a ieșit ”pestriț”, ceea ce i-a încântat foarte tare pe copii, dar și pe părinți, unii 
dintre ei necunoscând tehnica. Cât ouăle au fost lăsate pe șervețele, la uscat, au fost confecționate 
suporturile.  

Grupa nr. 4 - Tehnica vopsirii ouălor cu hârtie creponată. Materialele folosite: ouă fierte, hârtie 
creponată tăiată în bucăți pătrate de 15/15 cm, oțet, mănuși, farfurii și linguri de plastic, șervețele, ulei, 
carton, petale floare din hârtie xerox color(pentru suportul de ou), lipici, coș floare, fire de iarbă și salcie. 
Ouăle prospăt fierte, calde, au fost învelite în hârtie creponată de diferite culori, apoi au fost stropite cu oțet 
și lăsate aproximativ 10 minute, astfel încât culoarea să pătrundă în coaja oului. După ce au fost vopsite, în 
toate tehnicile prezentate, ouăle au fost date cu ulei pentru a străluci, apoi au fost așezate în suportul floare 
și în coșuri, realizându-se o expoziție. În încheierea activității, participanții au servit cozonac și câte un ou 
vopsit, fiind de acord ca celelalte ouă să fie dăruite copiilor nevoiași.  

Rezultate așteptate:  
cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor de Paște 
realizarea unor lucrări cât mai originale 
organizarea unei expoziții cu lucrările realizate 
Modalități de evaluare a activității:  
expoziția cu lucrările realizate 
crearea unui album foto cu imagini din timpul activității 
Rezultate înregistrate:  
• activitate foarte plăcută, la care preșcolarii au participat cu mare interes, iar părinții au fost încântați

de parteneriatul cu aceștia 
• expoziție cu produsul finit al activității
• album foto
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIE 

PROF. GHICIOI MIRELA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI 

 Activitățile extrașcolare pe care le oferim copiilor noștri au un rol important în creșterea și 
dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea de a se mișca, de a interacționa, 
de a se relaxa, de a se exprima liber, de a descoperi și experimenta.  

 Activitățile extrașcolare sunt din cele mai diverse: 
• Excursii și vizite (la muzee, teatre, aeroport, grădină botanică, ferma animalelor, grădină

zoologică, pompieri, poliție); 
• Serbări școlare (serbare de iarnă și de final de an școlar);
• Vizionări de spectacole (colaborare cu trupe de teatru ce vor prezenta periodic spectacole fie în

grădiniță, fie în alte locații); 
• Sărbătorirea unor evenimente și zile speciale (  Carnavaluri tematice (Halloween, Ziua Iei, Ziua

copilului); 
• Invitați speciali (în funcție de temă lunară);
• Organizarea unor târguri (de carte, de Crăciun, de Mărțișor, etc)
• Tabere pentru copii;
• Concursuri naționale și evenimente organizate în afară instituției
• Lecții deschise în care sunt implicați și părinții;
• Concursuri interactive între diferite grupe din cadrul grădiniței, între copii mici și mari, între

educatori și copii. 
 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, copiii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură si isi pot dezvolta spiritul 
practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

 Activitătile extracurriculare sunt alese astfel încât să vină în completarea activităților de predare-
invatare, furnizându-le copiilor experiențe din lumea reală si promovand dezvoltarea lor pe plan personal, 
emoțional și social. 
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“ȘCOALA ALTFEL” 

PROF.ÎNV.PRIMAR GHICOLESCU GENICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU 

LOC.CĂLĂRAȘI,JUD.CĂLĂRAȘI 

 Programul „Școala altfel” contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-
emoționale în rândul elevilor prin includerea activităților educative: transdisciplinare, experiențiale/ de 
învățare prin experiență, proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale 
și/sau agenți economici, inovatoare pentru contextul în care sunt derulate,bazate pe constatările unor 
cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. 

 „Școala altfel” valorizează soluțiile practice, dezvoltate de profesori, vine în completarea 
experiențelor de învățare pe discipline, răspunde intereselor elevilor, mobilizează părinții și comunitatea. E 
un proiect de echipă. 

 La sfârșitul programului elevii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio-
emoționale,părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și 
tinerilor. 

 Este bine știut faptul că investigarea și centrarea activităților de învățare pe interesele și preocupările 
elevilor contribuie la captarea atenției și responsabilizarea acestora față de învățare. Programul „Școala 
altfel” încurajează cadrele didactice să experimenteze noi soluții de a integra interesele de zi cu zi ale 
elevilor în activitățile de învățare. 

 Se investighează interesele și preocupările de zi cu zi ale elevilor și modul în care aceștia și-ar dori 
să și le satisfacă. Interesele și preocupările elevilor pot fi din diverse arii:  

 Dezvoltare personală; Relaționare cu prietenii și familia; Orientare vocațională; Voluntariat, acțiuni 
civice, protecția mediului; Sport și sănătate; Înțelegerea unor fenomene sociale, politice, fizice, biologice 
etc.; Cunoașterea unor personaje, personalități ale istoriei și/sau altor culturi și civilizații; Exprimare și/sau 
cunoaștere artistică și a patrimoniului cultural etc. 

 Așa cum se întâmplă în cazul fiecărei activităţi de învățare, și în „Școala altfel” profesorii au sarcina 
să proiecteze și să realizeze evaluarea învățării. Provocarea în cazul acestei evaluări este că săptămâna 
„Școala altfel” urmăreşte dezvoltarea unor competențe transversale – a învăța să înveți și abilitățile socio-
emoționale – într-un cadru care încurajează experimentarea. Profesorii gândeasc abordări ale evaluării care 
depășesc verificarea corectitudinii unor răspunsuri aşteptate și care vizează mai degrabă documentarea cât 
mai fidelă a unor acţiuni, comportamente ale elevilor, din care se pot deduce progrese.  

 Se evaluează dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini specifice competenței de învățare 
și/sau abilitățile socio-emoționale propuse pentru dezvoltare și fixate încă din etapa de proiectare a 
activităților de învățare.  

 Pentru o imagine cât mai fidelă a progresului elevilor pe timpul programului „Școala altfel”, ar trebui 
să se evalueze cunoștințele, abilitățile și/sau atitudinile vizate de program atât la începutul, cât și la 
încheierea sa. Așteptarea ca niște abilități, dar mai ales atitudini, să se dezvolte semnificativ pe durata a 
cinci zile, cât durează programul „Școala altfel”, este însă nerealistă. Ceea ce putem face este să extindem 
această evaluare și în afara limitelor „Școlii altfel”, legând strâns ocaziile de învățare din cursul 
săptămânii „Școala altfel” de dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale 
în ansamblul proceselor instructiv-educative.  

 Tipul de evaluare recomandat este cel de natură formativă. Evaluarea formativă este un proces prin 
care căutăm și interpretăm dovezi/ evidențe – elevul și profesorul împreună – pentru a decide unde se 
situează elevul în procesul învățării, unde vrem să ajungă și cum poate ajunge acolo cel mai eficient.  

 Scopul evaluării formative (pentru învățare) nu este ierarhizarea elevilor, sortarea lor pe diferite 
categorii sau raportarea unor realizări către factori interesați la nivel local (părinți, inspectori) sau național 
(decidenți la nivel de sistem de învățământ). Prin evaluarea formativă, sprijinim elevul să umple golul dintre 
nivelul actual de performanță și obiectivul învățării. Pentru aceasta, elevul are nevoie să înțeleagă cât mai 
bine unde poate să ajungă (obiectivul învățării) și unde se situează față de acel obiectiv, care sunt dovezile 
care îl plasează la un nivel sau altul de performanță, precum și legătura dintre sarcina de învățare și 
obiectivul de învățare.  
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 Rolul profesorului este să comunice elevului obiective de învățare nici prea grele (ca să aibă 
disponibilitatea de a depune efort), nici prea ușoare (ca să aibă, de fapt, de învățat). Evaluarea formativă 
presupune feedback relevant, frecvent și prompt, atât dinspre profesor către elev, cât și dinspre elev către 
profesor, precum și autoevaluarea progresului propriu. 

 Pe parcursul derulării programului „Școala altfel”, echipa de coordonare, cadrele didactice, elevii, 
părinții și partenerii vor descoperi noi resurse/ soluții și se vor confrunta cu diverse provocări. 
Monitorizarea contribuie la îmbunătățirea și ajustarea programului pe parcursul derulării acestuia.  

 Monitorizarea programului poate fi făcută prin observație, ședințe, discuții informale și alte 
instrumente specifice. În monitorizarea programului „Școala altfel”se poate urmări:  

• Nivelul de satisfacție al celor implicați;
• Rezultatele planificate și neplanificate obținute de cadrele didactice, elevi și parteneri;
• Dificultățile cu care se confruntă cei implicați și soluțiile pe care le-au găsit;
• Evoluția colaborării cu partenerii implicați în programul „Școala altfel”;
 Competența de învățare nu ține cont de obiectul vreunei discipline. Indiferent dacă elevii învață 

despre mașini de curse sau despre albine, felul în care abordează învățarea – mai conștient, mai structurat, 
mai sistematic – reflectă nivelul lor de competență în învățare. Trebuie reținut că nu poți învăța să înveți în 
absența unor lucruri pe care să le înveți. Pe de altă parte, orice ocazie în care înveți – de la condusul unei 
mașini, la fizică atomică –, poate fi exploatată pentru a-ți dezvolta în paralel și competența de învățare. În 
cadrul programului „Școala altfel” profesorii au ocazia să experimenteze dezvoltarea competenței de 
învățare abordând conținuturi tematice propuse de către elevi. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV.PRIMAR GĂNCEAN ENIKO 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE SILAȘI” BECLEAN 

„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 

 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 
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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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 

instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

1609



IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

PROF .GĂROVĂȚ MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI NOVAC,, ORAVIȚA 

 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.
 Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 

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

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

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

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

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

 Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui 
la aceste momente. 
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 Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase 
pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales 
în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei 
nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

 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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 

Bibliografie: 
Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. 

Editura Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 

instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001  
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PROIECT EXTRACURRICULAR 
200 DE ZILE DE SCOALA 
CLASA I E STEP BY STEP 

PROF.ÎNV.PRIMAR GASPAR IULIANA 

Scopul nostru: 
Să ne bucurăm, să sărbătorim împreună împlinirea celor 200 de zile de şcoală, să facem cunoscută 

clasa şi şcoala noastră tuturor, să creştem prestigiul acestora în rândul cetăţenilor oraşului. 
Obiective: 
 Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând

la creşterea calitativă a acestora. 
 Identificarea propriilor valori şi a grupului din care fac parte.
 Cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de şcolari prin paralelismul între universul

copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor lor sau al unor personaje din poveşti. 
 Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin realizarea colecţiilor de 200 de obiecte.
 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei.
 Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste activităţi.
 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale.
Durata proiectului: 26 noiembrie 2018 
Grupuri ţintă: 
 Colectivul de elevi al clasei I E Step by Step
 Părinţii copiilor
 Conducerea şcolii
 Cadrele didactice implicate în realizarea proiectului
Resurse materiale: 
 Consumabile: calculator, videoproiector, markere, hârtie, cerneală, creioane, carton, diplome
 Surprize oferite copiilor la concursurile organizate cu acest prilej
Calendarul activităţilor: 
1. Anunţarea copiilor asupra datei evenimentului şi modului cum trebuie să se pregătească pentru

acesta: pregătirea colecţiilor de 200 de obiecte -26 octombrie 2018 
2. Pregătirea surprizelor, diplomelor, mesajului zilei -19-22 noiembrie 2018
3. Pavoazarea clasei în aşteptarea sărbătorii-23 noiembrie 2018
4. Sărbătorirea evenimentului -26 noiembrie 2018
Desfăşurarea activităţilor din 26 noiembrie 2018 
8,00-8,45 Primirea copiilor şi invitaţilor; 
 Cuvânt de bun venit adresat de învăţătoare; 
 Agenda zilei, calendarul; 
 Mesajul zilei; 
8,45-10,00 Expunerea colecţiilor de 200 de obiecte, numărarea lor; 
 Premierea colecţiilor; 
 10,00-12,00 Continuarea activităţilor distractive: jocuri, muzică, dans- la Spațiul de joacă Play; 
Servirea tortului-surpriză. 
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,,ȘCOALA ALTFEL”-O PROVOCARE PENTRU COPII 

PROF. GAVREA LUCIA 
GRĂD. CU P.P.,,PARADISUL PITICILOR” DEJ, JUD. CLUJ 

 Programul ,,Școala altfel” cuprinde activități extracurriculare și extrașcolare în care sunt implicați 
toți copiii și cadrele didactice, stimulând participarea lor la acțiuni variate în contexte 
nonformale.Participanții la acest program, atât copiii cât și cadrele didactice , sunt mai relaxați, mai deschiși 
și mai receptivi, iar învățarea se realizează fără eforturi maxime. 

 Scopul programului ,,Școala altfel” vizează îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperării, 
al comunicării verbale și nonverbale, nivelul creativității. Deoarece activitățile din cadrul acestui program 
sunt stabilite la propunerea și cu acordul părinților dar și în cadrul Comisiei metodice , acestea sunt diverse 
,atractive, binevenite și necesare. 

 Tipurile de activități desfășurate în cadrul programului : 
1.ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
 Am organizat dramatizări precum și prezentarea unor personaje din povești “ În lumea 

poveștilor”.Copiii au fost încântați de varietatea costumelor și a personajelor. Unii au fost stimulați să 
îmbrace costumul și să prezinte personajul preferat. La final s-a prezentat un teatru de păpuși atât de agreat 
de copii .Au făcut cunoștință cu actorii care mânuiesc cu dibăcie păpușile, chiar au mânuit unele păpuși,au 
conversat cu aceștia.Copiii au fost provocați să desprindă mesajul piesei. 

2.ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
 Educația pentru sănătate este prioritară ,activitățile desfășurate în această perioadă au fost: ,,Și noi 

suntem ca florile!” și ,,Hrană sănătoasă în corp sănătos”. 
S-a pus accent pe prezentarea factorilor de mediu necesari pentru plante și om .De asemenea s-a 

identificat hrana sănătoasă,norme de alimentație naturală,rolul alimentelor pentru organism,dar și actiunile 
care se pot desfășura pentru menținerea sănătății. 

3.ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
 Formarea unor deprinderi de protejare a mediului înconjurător este atât de necesară acum când peste 

tot în jurul nostru sunt persoane atât de indiferente față de acesta. În activitatea „S.O.S. natura !” s-au format 
atitudini ecologice, responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire și îngrijre a mediului 
înconjurător .S-au prezentat filmulețe, un expert în domeniu a prezentat materiale și a dat sarcini de lucru 
copiilor. 

4. ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE
 Activitățile desfășurate în aer liber,creează o stare de bine, de relaxare . 
Activitatea ,,Zâmbet de copil!”, a oferit copiilor prilejul de a desfășura jocuri în aer liber inițiate atât 

de educatoare dar mai ales de ei ,de a realiza desene pe asfalt . 
5.VIZITE
 Colaborarea cu diverse instituții, vizitarea acestora lărgesc orizontul de cunoaștere al copiilor. 

Activitatea „Orăşelul meu de vis!” a contribuit la familiarizarea copiilor cu mediul unor instituţii, cu 
personalul abilitat, cu respectarea unor reguli și norme de conduită în societate. Au rămas surprinși când au 
avut oportunitatea de a vizita locul de muncă al părinților. 

 În activitățile desfășurate am asigurat copiilor un mediu plăcut și un cadru favorabil dezvoltării 
imaginației, aptitudinilor, gândirii pentru ca aceștia să se implice fizic și emoțional în diversele activități 
interactive și recreative stabilite. 

 Săptămâna ȘCOALA ALTFEL , pe cât este de densă, pe atât este și de interesantă, deoarece 
experiența copiilor se îmbogățește considerabil,iar colaborarea cu familia este un real schimb de experiență. 

 Atât copiii cât și părinții au răspuns cu succes provocărilor grădiniței/educatoarelor participând cu 
entuziasm și dăruire acestui program cu valențe formative corespunzătoare curriculumului preșcolar. 

Bibliografie: 
-Revista Învățământul preșcolar. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 

INST. GAVRIL ANA-MARIA 
GRĂDINIȚA P.P. NR 1 ORȘOVA 

 În procesul instructiv-educativ, activitățile extrașcolare 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, formându-se astfel anumite competențe. Vorbind 
despre educarea creativităţii la elevi nu putem trece cu vederea faptul că există încă opinii diferite: dacă 
este educabilă creativitatea și care este calea optimă de stimulare şi educare a creativităţii. Adepţii tezei 
educabilităţii creativităţii sunt mai numeroşi argumentând : rezultatele pozitive obţinute prin metodele de 
stimulare a capacităţilor creatoare; datele experimentelor pedagogice; studiul analitic al factorilor 
creativităţii. Problema educabilităţii creativităţii nu trebuie abordată global, ci diferenţiat, în funcţie de 
natura factorilor ei specifici. Spre exemplu, factorii intelectuali ai creativităţii sunt mai uşor educabili, în 
timp ce factorii de natură non-cognitivă se lasă mai greu influenţaţi în direcţia şi la intensitatea dorite de 
educator. Totuşi, şi aceşti factori ai creativităţii sunt educabili, dar cu răbdare, cu pricepere şi tact pedagogic. 

 „ În special în învăţământul preşcolar şi primar este momentul în care scânteia creativităţii prinde 
viaţă sau poate să se stingă; acum accesul la cunoaştere poate deveni sau nu realitate. Este momentul în 
care dobândim cu toţii instrumentele necesare viitoarei dezvoltări a facultăţilor raţiunii şi imaginaţiei, 
dezvoltându-ne judecata şi simţul responsabilităţii, fiindcă acum învăţăm să ne punem întrebări legate de 
lumea care ne înconjoară.”(J. Delors, 2000). Dincolo de aceste controverse cu privire la căile optime de 
educare a creativităţii în şcoală, considerăm că educatorul, indiferent de specialitatea sa, trebuie să depună 
eforturi susţinute pentru a forma şi dezvolta comportamente creative la elevii cu care lucrează. El are la 
îndemână o gamă largă de modalităţi şi de mijloace concrete pentru stimularea şi dezvoltarea creativităţii 
elevilor(A. Stoica, 1983). 

 „Orice fiinţă umană poate să îndeplinească o mare sarcină în funcţie de intensitatea ardentă a voinţei 
sale şi de cutezanţa imaginaţiei sale.”J. W. Atkinson (cf. Gr. Nicola, 1981) 

Ca formaţiune psihică deosebit de complexă, creativitatea se caracterizează printr-o multitudine de 
sensuri: productivitate, utilitate, eficienţă, valoare, ingeniozitate,noutate, originalitate. 

Aptitudinile creatoare ale elevilor nu se dezvoltă de la sine, ci prin exerciţii de iniţiere în tehnicile 
creaţiei artistice, prin lărgirea orizontului lor artistic, în funcţie de gradul de dezvoltare a sensibilităţii, 
gândirii, imaginaţiei şi limbajului elevilor în diferite domenii ale artei: literar, muzical, plastic etc. 

 În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Jucându-se, el îşi satisface 
nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii 
care îl apropie de realitatea înconjurătoare. „Copilul râde:înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”-L. Blaga. 
Pentru copil, aproape orice activitate este joc: jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. 

 Folosirea jocului didactic în procesul de învăţământ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină 
interesat de activitatea care se desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai curajoşi, 
să capete mai multă încredere în capacitatea lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri. 

 Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indi vizi ai societății și de a-i pregăti pentru 
viață, cu ajutorul activităților desfășurate la clasă, cât și prin intermediul celor extrașcolare. 

Bibliografie: 
 Mangri.F,Elisei.E, Dorobeti,T, Bucovală.G, Experiențe didactice și pedagogice de succes, Poarta 

Albă, 2010; 
 Cebuc,I.,Armonia naturii,Editura Aureo, Oradea,2011. 
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
„CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ!” 

PROF.ÎNV.PRIMAR- GAVRILESCU MARIANA LUMINIŢA 

 Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse. 
Întrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor 

educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 
 Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 
factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 
psihopedagogică, experienţa. 

 Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt:noua concepţie care se cristalizează asupra 
educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media(T.V). Părinţii trebuie să-şi întărească fundamentarea 
relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor că aceştia să aibă performanţe şi succes 
în viaţa. Aceasta nu se poate realiza dacă părinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie să existe între 
părinţi întelegere şi acord în diferite probleme şi de aici decurg normal şi celelalte. 

 În activitatea de educaţie în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor 
dintre membrii familiei. Aceste raporturi şi caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 
,,climatul negativ”(nefavorabil) educaţiei, adică formarea copilului ca cetăţean, ca om. 

 Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui să fie constienţi toţi părinţii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 
ale părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

 Voi enumera câteva din posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi implicaţiile lor în 
formarea profilului moral al copilului. 

*,,Familia severă”-în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate si 
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaţionale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 
întâmpla în cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv 
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele” 
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt împărţiţi în ,,tabere”:unul sever şi unul indulgent. 
Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu şi le doreşte nici 
un părinte pentru copilul său. 

 Familia permisivă- sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va fi 
neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce 
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de 
scoala sau mai tarziu la locul de munca. 

 Familia rigidă- prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereuşită şi sancţiune. Invăţătorul trebuie să intervină, după ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la 
domiciliu, discuţii cu părinţii (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discreţie, tact şi calm în ce mod 
şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea. Învaţătorul trebuie să fie postura sfătuitorului şi nu 
a judecătorului. 

 Familia libertină -creează o atmosferă lejera, prezentând riscul de a întarzia sau impedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. 
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la 
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura 
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara. 

Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational 
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si 
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane. 

Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia 
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”. 
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 Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai căror parinţi lucrează de dimineaţă până seara 
şi care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

 De ce este importantă familia în educaţia copiilor? Pentru că are o influenţă deosebită asupra copiilor, 
care dobândesc mult mai repede şi mai uşor cunostinţe despre obiceiuri comportamentale, stil de viaţă, 
societate şi natura de la persoanele apropiate, cu autoritate în viaţa lor, decât de la profesori sau necunoscuţi. 

 De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere 
intelectual, cât şi fizic, moral si estetic. Parinţii sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana şi celelalte 
elemente necesare copiilor: hăinuţe, cărţi, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înţeleagă că 
au datoria să împlinească aşteptările pe care le au adulţii de la ei. 

 Mai mult decat atât, părinţii au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, 
personalitatea şi simţul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile şcolilor. 

În familie copilul trebuie să înveţe ce este iubirea , sa ştie că este iubit şi apreciat , respectat, că iubirea 
adevărată este pur şi simplu necondiţionată. 

 Copilul învaţă în familie să se iubească pe sine , pentru ceea ce este ,nu pentru ce vor cei din jur să 
îl facă să devină. Învaţă regulile de convieţuire socială prin expunere zilnică şi inevitabilă la rigorile şi 
cerinţele mediului în vare creşte şi se dezvoltă. În cei şapte ani de acasă învaţă politeţea şi bunele maniere, 
aceasta prin puterea exemplului , atunci când părinţii uită frecvent să salute , să folosească cuvintele magice 
“te rog” , “mulţumesc”, este nedrept să îi pretindem copilului să o facă .  
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MÂNCARE TRADIȚIONALĂ ÎN SATUL MEU, CU OCAZIA 
SĂRBĂTORILOR DE PAȘTI 

PR. PROF. GAVRILOIU CONSTANTIN SORIN 
LICEUL TEORETIC RADU VLĂDESCU 

PĂTÂRLAGELE, BUZĂU 

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare, / Paștile Domnului, Paștile! 
Ca din moarte la viață si de pe pământ la cer, / Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, 
Cei ce-I cântăm cântare de biruință. 
Potrivit tradiției, în zona Buzăului, se Sfintele sărbători ale Paștelui, se gătesc bucate specifice: ouă 

roșii, pască și miel. 
Oul a inspirat numeroase legende și basme. Obiceiul colorării lor s-a transmis creștinilor. Românii, 

întotdeauna inventivi, au înflorit această artă. În folclor circulă legende despre tradiția înroșirii ouălor și de 
ce au devenit ele simbolul Învierii Domnului. 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. Ouăle roșii ne 
duc cu gândul la jertfa Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Încondeierea ouălor reprezintă un obicei 
străvechi în tradiția românească. La noi, în Muntenia, ouăle se încondeiază în Joia Mare. Ouăle încondeiate 
reprezintă un meșteșug popular. În ornamentația lor se folosesc diferite simboluri: soarele, luna, crucea, 
plante, animale, obiecte casnice…  

Motivele ornamentației ouălor încondeiate sunt numeroase și traduc cel mai bine preocupările și 
credințele celor care le realizează. Fiecare motiv se prezintă în mai multe variante, care se diferențiază în 
funcție de localitate. Simbolul creștinătății românești este crucea. În Muntenia numărul culorilor folosite 
nu este prea mare. De acest lucru se ocupă numai femeile. Tehnica încondeierii este foarte simplă: ouăle se 
spală, se fierb și apoi începe decorarea: se trasează primele simboluri. Oul este încondeiat cu ajutorul 
condeiului. Condeiul este un obiect din lemn, cu un capăt metalic prin care se trece un fir de păr de cal. 
Acesta ajută ca modelul lăsat pe ou să fie foarte subțire. Ceara, curată, de albine, trebuie să fie fierbinte. 
După trasarea primelor simboluri, oul se scaldă în cea mai deschisă culoare dintre cele alese (galben, de 
exemplu). Când coaja capătă o culoare frumoasă, se continuă încondeierea cu alte simboluri. Oul este 
scăldat în portocaliu, roșu, verde, albastru, negru. Depinde foarte mult de modelul pe care îl dorește fiecare. 
Aceasta este o artă migăloasă, care a cunoscut mai multe modalități de realizare. Pentru încondeiere, de 
cele mai multe ori, se folosește doar roșu. Modelul e trasat direct pe coaja oului și apoi scăldat în vopsea 
roșie. După ce s-a colorat, oul e ușor încălzit, iar ceara se șterge cu o cârpă moale. Muntencele realizează 
ouă încondeiate de o rară frumusețe. Totul cere multă răbdare, dar și talent. În alte zone există obiceiul ca 
înainte de a fi încondeiat, oul să fie golit de conținut. În zona Buzăului, nu prea există acest obicei. 

Specific zonei noastre este și oul decorat cu frunze și vopsit cu ajutorul ciorapului. Frunza este strânsă 
bine cu ajutorul ciorapului și apoi, oul este scufundat în vopsea. Când este vopsit, locul în care a fost frunza 
este alb, iar restul oului ia culoarea dorită. La final ouăle sunt unse cu un șervețel înmuiat în ulei, pentru a 
căpăta luciul dorit. 

Pentru a păstra tradiția, am considerat că e necesar ca și copiii să învețe de mici această artă. Am făcut 
rost de tot ce aveam nevoie și am început lucrul. Copiii erau foarte curioși. Fiecare a adus câte un ou fiert 
și ne-am apucat de treabă. Au lucrat cu multă bucurie. Rezultatul a fost deosebit. Au plecat de la școală 
încântați și convinși că vor încerca și acasă, cu ajutorul părinților. 

Toți românii se pregătesc pentru ziua de Paști. Obiceiul spune ca în ziua de Paști să te înnoiești cu 
ceva, pentru că este o sărbătoare aleasă. În noaptea de Înviere oamenii se îmbracă frumos și pășesc smeriți, 
cu coșul plin cu cozonac și împodobit cu ouă încondeiate spre Sfânta Biserică.  
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În satul nostru tradiția renaște pentru că femeile și copiii au început să vină la Sfânta Biserică 
îmbrăcați în costum popular.  

Simți o imensă bucurie sufletească atunci când coșurile se adună, unul lângă altul și care mai de care 
e mai încărcat. Tot în coșuri se află și pască. 

 Pasca se face în Sâmbăta Mare. Se împletește aluatul cu brânză dulce. Pasca are formă rotundă. Se 
întinde o parte din blat (în formă rotundă), se așază în tavă, pe margine se așază un spic împletit, iar pasca 
în interior se umple cu brânză dulce de vaci cu ou și smântână. Totul este împletit și frumos așezat. Deasupra 
se unge cu ou, pentru a-i da luciu. Din același aluat se fac și cozonacii.  

Mielul pascal își găsește explicația prin aceea că la ieșirea evreilor din robia egipteană, aceștia au 
făcut o jertfă animală. Sacrificarea mielului pascal a prefigurat jertfa mântuitorului la Golgota, iar 
credincioșii creștini au preluat gestul sacrificiului. Mielul e gătit de gospodine în diferite moduri: borș de 
miel cu leuștean crud, drob de miel și friptură la cuptor cu usturoi verde.  

Portul popular buzoian este un element etnografic distinct, care poate fi admirat de sărbători, în cadrul 
unor expoziții sau în zonele cu tradiție folclorică. Costume populare în forme nealterate pot fi admirate 
astăzi în localitățile buzoiene Gura Teghii, Nehoiu, Cătina sau Valea Râmnicului. Aceste zone au păstrat 
cu sfințenie costumele populare. În satul Bâsca Rozilei există un grup de dans popular format din femei și 
bărbați. Acesta prezintă dansuri populare cu ocazia diferitelor evenimente. 

 Cele mai semnificative momente în care oamenii purtau cu demnitate aceste costume erau marile 
sărbători creștine, Paștile și Crăciunul. Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare 
sărbătoare de peste an e sărbătoarea Paștilor sau Învierea Domnului, pentru că în această zi “Hristos a înviat 
din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”. Și pentru că, prin aceste 
sărbători, Dumnezeu ne-a dăruit tot ce a avut mai bun, pe Fiul Său, și noi trebuie să-l întâmpinăm într-o 
ființă cât mai înnoită, și la trup, dar și la suflet. 

Locuitorii satului Mlăjet au început să poarte la Sfânta Biserică costumul popular cu ocazia acestor 
sărbători.  

De Paști, mulți credincioși au venit la Sfânta Biserică îmbrăcați în costumul popular. Acest lucru arată 
faptul că oamenii se întorc la tradiție și că n-au uitat care le sunt rădăcinile. 

Să ne păstrăm tradițiile noastre românești! 
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INIȚIEREA GENERAȚIILOR TINERE DE CREȘTIN-ORTODOCȘI ÎN 
ARTA ÎNCONDEIERII OUĂLOR 

PROF. GAVRILOIU OTILIA 
LICEUL TEORETIC RADU VLĂDESCU, PĂTÂRLAGELE, BUZĂU 

La români, Paştile este o importantă sărbătoare alături de Crăciun, o sărbătoare care necesită îndelungi 
pregătiri, în care sunt implicaţi toţi membrii comunităţii. Sărbătorile Paștilor sunt foarte bogate în obiceiuri 
și tradiții, dintre care amintim mersul la biserică în port tradițional, costumul popular, și încondeierea 
ouălor. 

  Încondeierea ouălor reprezintă o artă care s-a dezvoltat de-a lundul istoriei creștine pe baza tradiției 
înroșirii ouălor, activitate ce comemorează, așa cum spun legendele creștine, o întâmplare din timpul 
răstignirii Mântuitorului. Povestea ne relatează că o femeie, fiind martoră patimilor lui Hristos și venind 
lângă crucea Mântuitorului, având cu sine un coș cu ouă, sângele lui Hristos care picura de pe cruce a stropit 
aceste ouă. În momentul în care femeia respectivă a auzit de minunea Învierii a început să împartă acele 
ouă înroșite de sângele dumnezeiesc și să mărturisească cele petrecute cu Mântuitorul Hristos pe cruce și 
în întreaga lui suferință, devenind un martor veritabil prin acele mici dovezi, ouăle înroșite. Ouăle 
încondeiate au la baza dorința creștinilor de a-și împodobi întreg universul. Fiecare popor şi-a cristalizat 
de-a lungul secolelor, o cultură materială şi spirituală inconfundabilă, ce reflectă experienţa sa şi 
continuitatea în spaţiul geografic respectiv. Exprimată în cele mai diverse forme, creaţia populară 
românească este caracterizată de autenticitate şi ingeniozitate, o trăsătură aparte fiind puternica ei unitate 
care nu exclude însă o mare varietate de manifestare în: arhitectura populară, port, ţesut, olărit, prelucrarea 
lemnului, metalului, pieilor, pictura icoanelor etc. Datorită poziţiei geografice a României, arta populară 
tradiţională prezintă anumite influente fireşti generate de contactul cu lumea apuseană şi slavă, manifestate 
mai ales sub aspect ornamental. Deosebiri fascinante în ceea ce priveşte stilurile tradiţionale se disting în 
funcţie de regiunile istorice ale ţării. 

Multe şi frumoase sunt obiceiurile de Paşti păstrate în România şi în săptămâna dinainte (Săptămâna 
Mare) există obiceiuri statornicite de veacuri, transmise din generaţie în generaţie. 

De mii de ani n-am fi existat dacă nu aveam sădite în sufletele acele momente şi evenimente ale 
Învierii ale identităţii neamului românesc fixate în conştiinţa populară. Avem obligaţia morală de a nu lăsa 
trecerea timpului, nepăsarea şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. 

Motivele ornamentației ouălor încondeiate sunt numeroase, și fiecare motiv se prezintă în mai multe 
variante, care se diferențiaza în funcție de localitate. Motivele folclorice utilizate sunt: spicul, soarele, 
frunza, și ca o reconfirmare a creștinătății românești, crucea. Dintre cele mai utilizate motive amintim: 

 Crucea - semnul creștinătății - este o cruce mica în punctul de încrucisare a doua linii și în cele 
patru compartimete se desenează câte o figură, care, pe oua, se numeste „argeșeanca”. 

 Crucea Paștelui - crucea cu care creștinii împodobesc pasca pe care o duc la biserica, în noaptea 
Învierii, numită în unele zone și „Ziua Paștilor”; 

 Crucea românească și crucea rusească sau crucea moldovenească - este reprezentată printr-o cruce 
cu alte cruciulițe la capete ; 

 Crucea anafurei -crucea încrestată pe pâinea din care se împarte anafura la slujba bisericească ; 
 Steaua-este un motiv raspândit, întâlnit mai ales în Bucovina și în tot vechiul Regat. În Vâlcea și 

Rm. Sărat, acest motiv este întâlnit și cu numele de „floarea stachinei” sau „steaua ciobanului” ; 
 Steaua nu se poate desena decât în patru sau opt colțuri pentru că simbolizează crucea, în niciun 

caz nu se utilizează printre simboluri steaua cu cinci sau șase colțuri; 
 Regnul animal: albina, broasca, șarpele, mielul ; 
 Motive vegetale: frunza bradului, garoafa, spicul grâului; Unelte casnice și de câmp: grebla, lopata, 

fierul plugului ; 
 Ornamente industriale, motive luate din industria casnica: clinul ce se formeaza la croirea 

cămășilor și mânecile; 
 Diverse: desagii și brâul popii, calea rătăcită, crucea paștilor. 
Ornamentația oualor decorative este extrem de variată, ea cuprinde simboluri geometrice, vegetale, 

animale, antropomorfe și religioase.  
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Câteva simboluri și semnificații utilizate sunt: linia dreaptă verticală = viața, linia dreaptă orizontală 
= moartea, linia dublă dreaptă = eternitatea, linia cu dreptunghiuri = gândirea și cunoașterea, linia ușor 
ondulată = apa, purificarea, spirala = timpul, eternitatea; 

Este vitală păstrarea şi popularizarea în rândul publicului a meşteşugurilor tradiţionale, cu specific 
pascal, încercându-se, totodată, şi cunoaşterea semnificaţiilor mai profunde înglobate în tehnica şi 
simbolistica acestora. Arta populară este identificată prin elementele ei în sfintele biserici, în portul popular 
și în încondeierea ouălor. Trebuie remarcat faptul că este deja o tradiţie ca această manifestare să aibă un 
caracter activ. 

Un obiectiv important în arta bisericească este și regăsirea vechilor modele şi tehnici de încondeiere. 
Lumea se întoarce spre origini, spre izvoare şi cumpără astfel de obiecte, iar motivele din cultura noastră 
sunt inepuizabile, de o bogăţie foarte mare, astfel că este aproape imposibil ca cineva să facă obiecte la fel 
ca alţi meşteri populari. Chiar dacă o treime din populaţia României ar fi meşteri populari nu ştiu dacă într-
o viaţă de om ar consuma acest bagaj de motive populare existente în prezent. Avem o zestre atât de mare, 
încât nu poate fi consumată, atât de mult s-a creat până-n prezent, că nu ştiu dacă noi mai putem crea ceva 
nou. Sunt elemente care nu mai pot fi îmbunătăţite, este maximul ce se poate face, la fel ca şi focul, a fost 
descoperit odată, foc rămâne. Ne putem juca prin diferite combinaţii, dar ele nu mai pot fi îmbunătăţite. 
Foarte multe modele folosite în încondeierea ouălor provin de pe costumele populare, încă purtate la zilele 
de mare sărbătoare în mediul rural. 

Orice creștin autentic e dator să continue valorile populare ale neamului prin educarea noii generaţii: 
formarea copiilor noştri. Trebuie să existe inițiative care să imortalizeze preocuparea pentru tradiția creștină 
a cadrelor didactice, a parinţilor şi, nu în ultimul rând, a tinerilor noştri, pentru a conserva şi valorifica 
moştenirea patrimoniului cultural-naţional într-un context multicultural complex. Vârsta fragedă nu 
constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci dimpotrivă un avantaj, pentru că se poate lucra cu 
nişte minţi şi suflete ”nepoluate” încă de alţi factori. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR EDUCATOR GAZSI KLÁRA 
LICEUL TEHNOLOGIC„TIMOTEI CIPARIU„ BLAJ 

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 cene permite să împăcăm școala cu 
viața.  

Activitățile extrașcolare, 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 noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire 
și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul copiilor. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu 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 școlii şi al învăţământului primar–pregătirea copilului pentru viață. 

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. 

O 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 însușiirea 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.  . 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. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

GECSE SÁNDOR 

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.Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-alungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă educaţia formală școlară", nonformală extrașcolară", informală !cunoştinţele pe care individual le 
preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media". 

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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GELEA MARIANA 
PROF. MOISE AURELIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.81 

 Schimbările din ultimul deceniu au provocat transformări semnificative în domeniul economiei, în 
IT, în domeniul culturii şi automat în domeniul educaţiei.  

 Globalizarea economică şi geopolitică a avut un puternic impact asupra beneficiarului direct al 
educaţiei, prin modificarea sistemului de gândire şi raportare la realitate al acestuia. Prin urmare, 
programele educaţionale au integrat măsuri de reformă şi de restructurare majoră, determinate pe de-o parte, 
de nevoia de articulare a programelor de educaţie timpurie cu orientările recente şi unanim recunoscute ale 
educaţiei de la noi şi din lume. 

Abordarea constructivistă a procesului instructiv-educativ, centrarea pe copil şi formarea de abilităţi 
şi competenţe prin experienţierea realităţii trebuie să câştige teren în faţa achiziţiei de cunoştinţe declarativă, 
practicată în şcoala românească tradiţională. 

 Teoria pedagogică contemporană înregistrează numeroase constatări privind pericolul detaşării şcolii 
de viaţa reală şi a transformării acesteia într-un cadru închis, suficient sieşi, ficţional şi denaturat (Ciolan 
2008). Păstrarea unei legături strânse între experienţele de învăţare formală şi viaţa reală, nu este o 
recomandare nouă. Prin urmare, ar trebui să apropiem învăţarea şcolară mai artificială, prin caracterul 
organizat, sistematic, disciplinar şi impus din exterior, de învăţarea naturală adesea spontană, generată de 
interese proprii, autoimpuse, motivate intrinsec, holistice specifice activităților extrașcolare. 

 Cadrul legislativ ne permite acest lucru prin accesarea parteneriatelor educaţionale cu diverse 
instituții sau organizații cu ajutorul cărora realizăm activități extrașcolare. Acestea presupun ancorarea 
învăţării în contexte reale/ realiste de viaţă (probleme cotidiene, teme de actualitate, preocupări ale elevilor, 
nevoi cotidiene specifice vârstei) şi articularea armonioasă a diferitelor aspecte ale cunoaşterii şi ale acţiunii 
umane în jurul unor nuclee integrative de tipul conceptelor şi al abilităţilor fundamentale, disciplinare şi de 
transfer. 

 Datorită faptului că, achiziţiile curriculare dobândite în mediul şcolar se răsfrâng în afara acestuia , 
învăţarea trebuie să continuie şi dincolo de porţile şcolii. Prin urmare, şcoala îşi propune să stabilească 
strategii de comunicare, cooperare şi colaborare cu diverse segmente ale societăţii: instituţii de învăţământ, 
instituţii de cultură, asociaţii, societăţi comerciale, familiile copiilor, organizaţii cu caracter 
nonguvernamental, reprezentanţii cultelor religioase, sindicate, autorităţi centrale şi locale. Pentru a realiza 
activități extracurriculare precum vizite la muzee, spectacole de tetru, circ, expoziții sau activități i cadrul 
unor cabinete veterinare, stomatologice, ferme de animale, centre de olărit în societatea românească actuală 
trebuie să se schimbe valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor implicaţi. 

 Reprezentanţii şcolii trebuie să-şi asume rolul de facilitator și susținător al activităților 
extracurriculare. Şcoala urmăreşte să obţină realizarea cât mai multor parteneriate cu întreaga comunitate 
locală, prin relaţii directe şi prin „noile educaţii” (educaţie civică, educaţie în spiritul iniţiativei economice, 
educaţie ecologică, educaţie în spiritul drepturilor omului, a combaterii violenţei, în spiritul valorilor 
europene). Prin realizarea acestor parteneriate, şcoala orientează întregul său demers asupra elevilor. 
Parteneriatele se bazează pe metoda învăţării active prin cooperare. Munca în echipă dezvoltă capacitatea 
copiilor de a lucra împreuna, iar acţiunea directă în mediul natural- situaţional al evenimentului permite 
învăţarea concretă. 

 Prin desfășurarea activităților extracurriculare abstractul sălii de clasă coboară în concretul natural. 
 Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, poate conduce în mod 

gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi la sensibilizarea şi mobilizarea partenerilor potenţiali 
ai unităţii de învăţământ. 
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 Exemple de bune practici: 
• În cadrul temei curriculare „Colinde, colinde, e vremea colindelor!”, Camera de Comerţ şi

Industrie a României a răspuns pozitiv apelului nostru „Primiţi cu colindul?” Astfel un număr de şaptezeci 
de copiii şcolari şi preşcolari au exemplificat în mod real colindatul, creând astfel o continuitate a tradiţiilor 
şi obiceiurilor româneşti într- un oraş cosmopolit.  

Pentru reducerea şocului şcolarizării s-a implementat pe parcursul întregului an şcolar parteneriatul 
„Şi noi vom fi şcolari” între grupele mijlocii de preşcolari şi elevii claselor a III a. În acest sens preşcolarii 
înţeleg mai bine ce presupune viaţa de şcolar şi privesc trecerea de la o etapă la alta ca o normalitate. 
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Lecţiile despre foc şi apă de la orele de ştiinţe ale naturii au fost 
completate cu explicaţii practice în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii 
ISU Bucureşti. În acest fel elevii îşi însuşesc nişte automatisme de 
acţiune în cazul unei situaţii de urgenţă diminuând panica la momentul 
real al evenimentului. 

• Comunicarea, încurajarea exprimării opiniilor şi starilor
sufleteşti merg mână în mână în cadrul parteneriatului cultural încheiat 
cu trupe de teatru cu Opera Comică şi cu alte instituţii dornice sa 
sprijine dezvoltarea celor mici. 
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DEZVOLTAREA ELEVULUI PRIN ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE 

PROF. GEORGETA MITU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.L.CARAGIALE” PITEŞTI 

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 elevilor. 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 
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.

Activităţile 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. 

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 in 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 Grădina 
Zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îşi 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 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 însuşi 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.  

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 este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reuşim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

1627



ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GHENȚA ANDREEA LAVINIA 

“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”) 

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 sa-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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

constituie un mijloc de aintui 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 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 facaltceva 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 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 
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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 ele vii 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 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 
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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. 

 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. 23 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR, GHEORGHE MARIA 
LICEUL DE ARTE ,,GEORGE GEORGESCU,, 

TULCEA 

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 adapteze.” 
 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 Procesul de învățământ ,, îmbracă,, și forme de muncă didactică complementare lecției obișnuite. 
Acestea se pot desfășura atât în școală, în afara orelor de curs , cât și în afara școlii sub atenta îndrumare a 
cadrului didactic. Activitățile presupun o continuă perfecționare a metodelor folosite, stimulând totodată 
inițiativa, fantezia și contribuția creatoare a profesorului implicat . 

 Proiectul ,,Școala altfel,, -inițiat de câțiva ani încoace – își propune ca printr-o serie de activități 
extracurriculare, organizate judicios și responsabil de către cadrul didactic, să întărească parteneriatul dintre 
cei trei factori educaționali: elev-școală-familie. Fiecare dintre acești factori având rolul său bine definit: 
elevii-prin asumarea de responsabilități individuale sau de grup, familia- prin sprijin moral, financiar și 
chiar organizatoric, școala- prin elaborarea strategiilor , prin organizarea de activități variate care să ducă 
la dezvoltarea armonioasă a copiilor , atât intelectual , cât si moral.  

 Programul „Școala altfel” a fost și este o provocare pentru mulți profesori, consilieri educativi, elevi, 
părinți și directori. Aceștia se străduiesc să umple cu fond „Școala altfel” și reușesc să depășească 
provocările inerente implementării programului.  

 Mulți dascăli mărturisesc câte lucruri noi au descoperit despre elevii lor punându-i într-un context 
„altfel” și cât de multă emoție constructivă există într-o oră la care se discută de la egal la egal cu un părinte 
sau elev. De asemenea, în astfel de activități au colaborat mai bine decât se așteptau cu oamenii, instituțiile 
și organizațiile din localitățile lor, că au mobilizat și revoluționat, pentru câteva zile, o școală întreagă și că 
au reușit ceea ce credeau că e imposibil. Dascălii au avut curajul să experimenteze și să descopere soluții, 
încercând! Programul „Școala altfel” este mai mult decât o inițiativă „de sus”, este un program care îi 
încurajează pe profesori să experimenteze, să învețe, din succese și greșeli, cum să poată pregăti elevii 
pentru viață. 

 Școala altfel reprezintă : 
 -o gamă de activități instructiv-educative desfășurate în medii diferite de învățare; 
 -o posibilitate de inițiere în diferite domenii de interes; 
 -o posibilitate de cunoaștere mai aprofundată a unor domenii;  
 -o ofertă de ocupare a timpului liber;  
 - o posibilitate de a cunoaște elevi , cadre didactice din alte școli, oameni, meserii; 
 -o posibilitate de descoperire a talentelor sau de practicare a hobby-urilor. 
 Toate acestea presupun un parteneriat școală- elevi- părinți , în care fiecare parte este implicată, are 

o contribuție dar și îndatoriri si avantaje. Ca toate activitățile desfășurate cu și pentru copii, aceasta se va
finaliza cu evaluări adecvate: aprecieri, recompense –diplome, medalii, portofolii, proiecte, machete, 
reviste ale copiilor, albume cu fotografii, expoziții, minicolecții, consemnarea impresiilor, târguri cu obiecte 
create sau confecționate de copii. 

 Prin participarea la astfel de activități , elevii și părinții înțeleg că se pot recrea activ atât prin activități 
practice desfășurate în mediul înconjurător, cât și prin activități de rezolvare de probleme de logică, de 
perspicacitate. Elevii pot învăța lucruri noi și folositoare, fără catalog și calificative, devenind astfel 
perseverenți, mai implicați, mai activi. Lipsa constrângerilor determină dezvoltarea încrederii în forțele 
proprii, creativitatea, dorința de a reuși, de a cunoaște , de a se implica. De asemenea creează acea stare de 
bine care duce la un comportament adecvat , la utilizarea unui limbaj civilizat, la o descoperire conștientă 
a mediului înconjurător. 
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 Programul „Școala altfel” contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-
emoționale în rândul copiilor preșcolari/ elevilor prin includerea activităților educative: transdisciplinare; 
experiențiale/ de învățare prin experiență; proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații 
non-guvernamentale și/sau agenți economici; inovatoare pentru contextul în care sunt derulate; bazate pe 
constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional. 

 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 in 
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 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. Copii 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. 

 După încheierea programului „Școala altfel” copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi 
mai bine abilitățile socio–emoționale; profesorii pot folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ 
metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente; colectivul didactic va colabora mai bine în 
rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice; părinții și membrii comunității vor simți satisfacția propriei 
contribuții la educația copiilor și tinerilor. 

 Aceasta , pentru că, programul „Școala altfel”: valorizează soluțiile practice, dezvoltate de profesori; 
vine în completarea experiențelor de învățare pe discipline; răspunde intereselor copiilor preșcolari/ 
elevilor; e un proiect de echipă: director, cadre didactice, consilier educativ, învățători, diriginți, 
reprezentanți ai elevilor și părinților etc. mobilizează părinții și comunitatea; se bazează pe profesionalismul 
directorilor și cadrelor didactice.  

Bibliografie: 
1.Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ”,

în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2.Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar”,

în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3.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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA 
PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

PROF. GHERLAN MONTEOLA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 PETROȘANI 

Activitățile extracurriculare sunt activități complementare activității de învățare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea universului cunoașterii, cultivă la elevi interesul pentru diferite ramuri ale științei, atrag 
elevul către viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod util și plăcut. Aceste activități orientează 
elevii spre activități care le lărgesc și le întregesc educația școlară, contribuind la formarea personalității 
elevului. 

Acest tip de activități urmăresc, de asemenea, identificarea și cultivarea unui stil de viață civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal ce permite elevilor să-și valorifice 
potențialul intelectual și să învețe cu mai multă ușurință, relaxare și bucurie, decât în cadrul orelor din 
cadrul formal. 

Există o diversitate de activități informale ce se pot desfășura cu elevii, precum excursii, drumeții, 
vizite, vizionări de filme, spectacole, concursuri pe diferite teme, tabere școlare. Toate acestea oferă copiilor 
posibilitatea de a-și forma o gândire independentă, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi și modalități de rezolvare a acestora. 

Voi exemplifica, în continuare, cu un proiect educațional extrașcolar desfășurat cu elevii la care 
predau. 

Invitaţie în lumea cărţilor 
Moto: „Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini din care vei 

întocmi înţelesul şi filozofia vieţii.” (Mihai Eminescu) 
În zilele noastre, când televizorul şi calculatorul sunt stăpânii absoluţi ai timpului liber, lectura intră 

încet, dar sigur într-un con de umbră. 
Oare chiar nu mai este nevoie de clipele minunate de destindere şi de evadare în lumea imaginaţiei 

pe care le trăiam răsfoind cu nerăbdare paginile cărţilor? 
Din dorinţa de a afla cât citesc şi ce mai citesc elevii din ziua de azi, am aplicat elevilor din clasele a 

VII-a şi a VIII-a un chestionar cu următoarele întrebări: 
1. Cum apreciezi lectura, în comparaţie cu alte activităţi pe care le desfăşori în timpul liber?
2. Ce cărţi ai citit în ultima lună?
3. Ce-ţi place să citeşti?
4. Dacă ar fi să alegi între a citi o carte sau a viziona un film făcut după acea carte, ce ai alege?
5. Ce specie literară agreezi ?
6. Dacă ai avea ocazia să participi la o întâlnire cu un scriitor contemporan, ai merge?
7. Ce personaje deosebite, adevărate modele de urmat, ai întâlnit în cărţile citite?
La prima întrebare, 32% dintre elevi consideră lectura o activitate plăcută, 22% o consideră ca pe una 

neplăcută, 27% o consideră neutră, iar restul răspund că nu ştiu. 
În ultima lună, 28% dintre elevi au citit lecturi din bibliografia suplimentară (dată la începutul anului 

şcolar), 40% dintre elevi au citit bibliografie obligatorie, iar 32% nu au citit nimic. 
 Elevii citesc dintr-o motivaţie exterioară, obligaţi de presiunea evaluărilor interne/externe, foarte 

puţini manifestă disponibilitatea de a citi din plăcere şi din ce în ce mulţi nu mai citesc. 
 Elevilor le place să citească, în primul rând proză (57%), deci texte care aparţin genului epic, 

dramaturgie citesc mai puţini (3%), iar texte lirice doar 8%, în timp ce 22% nu citesc nimic. Dramaturgia 
este destul de dificilă pentru elevii de gimnaziu şi nu se alocă ore suficiente în programa şcolară pentru 
studiul acestor texte. Surprinzător este rezultatul obţinut în ceea ce priveşte textul liric: 8%. Acesta este 
considerat de foarte mulţi ca fiind dificil, cu un mesaj „cifrat”, ce presupune un efort susţinut şi abilităţi 
sporite de înţelegere pentru a-l descoperi. 

Dacă ar fi să aleagă între a citi o carte şi a viziona un film, descoperim că imaginea are un impact 
puternic asupra elevului, filmul uşurându-i întâlnirea cu personajele care, pe ecran, prind viaţă şi contur 
mult mai uşor. 
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Ca şi specie literară este preferat romanul de peste 69% dintre elevi, iar dintre speciile genului liric 
este ales pastelul de 7% dintre elevi. Restul elevilor menţionează fabula, basmul, balada. Se poate observa, 
din nou, înclinaţia elevilor spre genul literar epic. 

La o întâlnire cu un scriitor contemporan ar merge 67% dintre elevi doar dacă ar fi însoţiţi de 
profesorul de limba şi literatura română, 12% dintre ei ar merge din curiozitate, iar restul consideră că ar fi 
o pierdere de vreme.

Chestionarul a pornit de la constatarea tristă că nu se mai citeşte aproape deloc în zilele noastre. 
Întâmplător sau nu, apariţia internetului a condus la scăderea numărului de tineri care mai răsfoiesc o carte 
din plăcerea de a citi sau conştientizând importanţa pe termen lung a lecturii. De obicei, aceştia citesc din 
necesitatea impusă sau din obligaţie, pentru a nu putea fi penalizaţi cu note proaste. 

Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC şi dificultăţile în 
abordarea liricului ne-au determinat să căutăm noi modalităţi prin care să readucem elevul în bibliotecă şi 
în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale /aplicaţii din zona media. 

Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut, dintre toate experienţele de lectură. Uneori nici nu 
se ajunge până acolo: sunt piedici de cuvinte, înţepeniri în stratul de suprafaţă al textului. Pentru ca poezia 
să nu fie o simplă înşiruire de cuvinte, comodă sau convenţională, e nevoie ca ochiul interior să fie pus în 
stare de vibraţie, vibraţie ce trebuie să emane din şi prin text. Tocmai în ajutorul textului şi al elevului 
intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau dintr-o dificultate de procesare a 
textului, nu depăşeşte bariera actului de lectură, considerăm că un auxiliar media (casete audio-video, 
prezentări Power Point) ajută la deblocarea canalului receptor al elevului. De aceea, considerăm importantă 
intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simplă lectură - realizată sau nu cu har de către dascăl 
– ci şi printr-o înregistrare audio sau o mărturie video a poetului însuşi. Nu întotdeauna elevul poate percepe
anumite trăiri ale sufletului matur. Cum să-l apropiem de eroul liric, de simţirile acestuia? 

Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l pe elev să-
l înţeleagă pe acel care şi-a aşternut sufletul în cuvinte. Credem că asocierea dintre cuvânt/text-muzică-
imagine permite lecturarea motivată a textului, altfel decât prin simpla citire a lui şi înlesneşte ajungerea la 
miez, adică la semnificaţiile operei, contribuind la formarea sensibilităţii estetice a elevului şi trezind 
interesul pentru lectură. 

Le-am explicat elevilor că lectura nu este un fenomen perimat, ci o activitate care stă la baza formării 
unei adevărate culturi generale. Numai citind cu atenţie mii şi mii de pagini din diferite domenii vor reuşi 
să-şi formeze un vocabular adecvat, vor învăţa să se exprime elevat şi vor obţine informaţii utile. 

Pe cât este posibil, din micile lor economii ar trebui să-şi întemeieze o bibliotecă, care să le stea 
oricând la îndemână, cu care să se poată mândri, devenind, de ce nu, nişte adevăraţi bibliofili. 

Sensul cuvântului “bibliofil” este puţin cunoscut de către elevi. Bibliofilul (din gr.”biblion” – carte şi 
“philos” – iubitor) – “prietenul cărţilor” este un colecţionar de cărţi vechi, rare şi valoroase, de opere la 
prima apariţie, de cărţi din ediţii speciale sau festive (având eventual semnătura autorului). 

Dragostea de carte i-a îndemnat pe posesorii ei să le marcheze printr-un semn distinctiv. Acest însemn 
putea fi presat pe coperta exterioară a cărţii, când erau legate în piele, gravat în “copertele” de argint (când 
erau “îmbrăcate” în metal) sau indicat pe partea interioară a copertei. Acest ex-libris a apărut ca autograf 
(semnătura proprietarului), apoi ca ştampilă din lemn ori din metal sau sub forma unei mici etichete lipite 
pe interiorul copertei principale. Un ex-libris cuprinde: cuvintele latine “ex-libris”, care înseamnă “din 
cărţile lui...”, numele sau iniţialele instituţiei sau ale persoanei posesoare, diferite reprezentări legate de 
personalitatea proprietarului cărţii. Pentru a personaliza cărţile din biblioteca personală, elevii pot folosi un 
ex-libris propriu. Trebuie să cuprindă formularea “ex-libris”, numele lor şi un desen semnificativ (o carte, 
un copac, unelte sau obiecte care să indice o eventuală viitoare profesie etc.). 

Pentru a stimula plăcerea de a citi, se pot discuta astfel de teme la orele de dirigenţie, la orele de limba 
şi literatura română, la activităţile opţionale sau la cercurile literare. 

Această “invitaţie” în lumea cărţilor trebuie să cuprindă activităţi bine organizate, bine concepute şi 
atent gândite, pentru a ne atinge scopul principal: stimularea plăcerii de a citi. 

Propunem următoarele activităţi extrașcolare, menite să contribuie la obiectivul urmărit: 
- organizarea unor procese literare, pe marginea unor conflicte apărute în diferite opere literare; 
- desfăşurarea unor medalioane literare (recitări de poezie, audiţii muzicale, picturi celebre, în 

tematica impusă de opera scriitorului omagiat); 
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- organizarea unor expoziţii de carte cu o anumită tematică: cărţi de călătorie, cărţi de buzunar, cărţi 
de versuri, cărţi de artă, cărţi ştiinţifice etc.); 

- comentarea unor afirmaţii ale unor scriitori celebri ( de ex. “Soarta multor oameni a atârnat de 
faptul dacă în casa părinţilor lor a fost sau nu o bibliotecă” – Edmondo de Amicis) 

- teme de dezbatere, precum: Prietenii între scriitori renumiţi, Este poezia un labirint?, Cartea şi 
viitoarea mea meserie, Biblioteci în Europa, Basmele românilor şi ale altor popoare, Istoria în literatură, 
Muzica şi literatura etc.); 

- discutarea şi analizarea unor citate semnificative, ca şi: “Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit 
alţii. Închide cartea ca să gândeşti tu însuţi!”;  

- alocarea unor ore în care să-i învăţăm pe elevi să citească, respectiv asupra tehnicilor de lectură: 
lectura atentă, fără a se citi grăbit, sărindu-se peste rânduri; sensul cuvintelor necunoscute se caută în 
dicţionare; ideile, impresiile, expresiile se consemnează în fişe de lectură; 

- alocarea unor ore în care să le explicăm elevilor cum trebuie să ne purtăm cu o carte; 
- scrierea unor eseuri, pe marginea unor cărţi citite, pe marginea unor proverbe sau vorbe înţelepte; 
- organizarea vizite la librării sau la biblioteci; 
- invitarea unui autor de carte care locuieşte în oraşul nostru; 
Elevii trebuie să înţeleagă că o carte nu e un obiect oarecare, ci este o fiinţă vie alături de noi. Dacă 

înţelegi că ea este viaţă, atunci o vei apăra, o vei îngriji, o vei proteja, o vei iubi. 
 Cartea înseamnă că nu eşti singur, cartea înseamnă că nu eşti înfrânt, cartea te ajută să treci peste 

durere, cartea te apropie de oameni, nu te trădează – cartea este sfântă: “Eşti ca vioara, singură, ce 
cântă/Iubirea toată pe un fir de păr,/Şi paginile tale, adevăr,/S-au tipărit cu litera cea sfântă.” (Tudor Arghezi 
– Ex libris)
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PROIECT EDUCATIV “SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” 

GHIGEANU MARIA- VALENTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 

GRUP TINTĂ: elevii clasei a IV- a 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 17 – 21 decembrie 2018 
SCOPUL: 
 Proiectul „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” vizează îmbunătăţirea competenţelor 
 sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Proiectul îşi propune: 
 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare

şcolară; 
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare,

tensionare, plăcere, participare totală ,etc.); 
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
Evaluarea: 
 Fotografii, postere, diplome
 Expoziţie cu lucrările elevilor

DATA DENUMIREA 
ACTIVITĂTII OBIECTIVE 

LOCUL 
DESFĂSURĂRII 
PARTICIPANTI 

LUNI 
17 decembrie 
2018 

4h 

NASTEREA DOMNULUI 
1. Nasterea Domnului- prilej
de bucurie 
 Semnificatia religioase 
referitoare la nasterea 
Domnului – discuții cu prof. 
de religie; 
2. Atelier de creatie:
Ornamente pentru bradul de 
Craciun- Picturi, desene, 
felicitari; 
3. Vizita la biserica satului-
respectarea semnelor de 
circulatie. 

 cunoasterea de catre
elevi a insemnatatii 
Craciunului; 
 realizarea de picturi,
desene, feicitari pentru 
Craciun; 
 audierea de colinde ;
 dezvoltarea interesului
fata de traditiile 
românilor; 

Biserica 
Sala de clasă 

Învătătoarea , prof. 
Religie,preotul 
elevii clasei a IV- a 
Expozitie cu 
lucrările elevilor 

Diplome 

MARTI 
18 decembrie 
2018 

4h 

ACTIVITATE 
 EDUCATIVĂ 

1. În vizită la biblioteca scolii

 Stimularea capacităţii
de receptare a textelor 
literare prin auditii 
literare si prin vizionarea 

Biblioteca 
Sala de clasă 

Învătătoarea 
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 Biblioteca – comoară a 
sufletului 
 prezentare, audiții 

ecranizării operelor 
literare; 
 Dezvoltarea capacităţii
de exprimare orală şi 
scrisă; 
 Stimularea unei 
atitudini positive faţă de 
lectură;  

elevii clasei a IV- a 

MIERCURI 
19 decembrie 
2018 

4h 

EDUCATIE PENTRU 
SĂNĂTATE 
1. Fructele si legumele –
izvor de sănătate 
a) Prezentări video:
 Fructele si legumele, izvor 
de sănătate 
 Piramida alimentelor 
 Fructele si legumele în 
pictură  
b) Activitate practica: Salată
de fructe 
2.Atelier de creatie: Piramida
alimentelor 
 Elevii vor colora fise cu 
alimente sanatoase  
 si vor realiza piramida 
alimentelor 
3. Vizită la brutăria IMALUC
din Aninoasa; 

 să-și însușească 
principiile alimentației 
raționale și normele de 
igienă alimentară, prin 
corectarea deprinderilor 
gresite si încurajarea 
celor corecte; 
 conştientizarea de către
copii cu privire la modul 
în care publicitatea 
influenţează 
comportamentul de 
consum; 
 formarea deprinderilor
de alimentatie ratională si 
de desfăsurare de 
exercitii fizice în vederea 
mentinerii sănătătii; 
 cultivarea
disponibilităţilor practice 
ale copiilor prin 
activităţile 
extracurriculare; 

Sala de clasă 

Învătătoarea 
elevii clasei a IV- a 

Expozitie cu 
lucrările elevilor 

Diplome 

JOI 
20 decembrie 
2018 

4h 

ACTIVITATE SPORTIVĂ 

1. Jocurile copilăriei
 Jocuri de miscare, jocuri 
distractive 

2. Miscarea pe muzică
 Jocuri muzicale însoțite de 
miscări sugerate  
 de textul cântecului 

3. Minte sănătoasă în corp
sănătos 
 Jocuri si întreceri sportive 

 întreceri şi jocuri
sportive pentru 
dezvoltarea armonioasă a 
organismului; 
 colaborarea cu membrii
echipei din care face 
parte pentru îndeplinirea 
sarcinilor;  
 să facă cunoștiință cu
latura amuzantă, 
distractivă a sportului; 
 sa manifese spiritul de
echipa si de intrecere in 
functie de un sistem de 
reguli; 
 participarea efectivă şi
afectivă a copiilor la 
activităţile proiectului; 
 cultivarea
disponibilităţilor copiilor 
prin activităţile 
extracurriculare; 

Terenul de sport 

Învătătoarea, 
prof.ed.fizica, 
prof.lb.engleza 
elevii clasei a IV- a 

Fotografii 

Diplome 
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 VINERI 
21 decembrie 
2018 

 ACTIVITATE 
CULTURALĂ 

1. Am plecat sa colindam!

-cunoaşterea obiceiurulor 
și traditiilor locale; 
- audierea colindelor; 
- intonarea colindelor; 
- respectarea regulilor de 
comportament; 
- cultivarea valorilor 
morale şi a spiritului de 
cooperare şi socializare. 

Învătătoarea, 
parintii, 
elevii clasei a IV- a 

Fotografii 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PRIMAR GHIGHEANĂ CARMEN-FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DORA DALLES” 

LOCALITATEA BUCȘANI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 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. 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. 

 Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile,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 aptitudinilor. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă plăcută ,cu însufleţire şi dăruire.  

 Beneficiind de un 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. 

 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 armonioase a elevilor. 

 Săptămâna ,,Să știi mai multe,să fii mai bun”este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un 
mod plăcut cu elevii fără a fi stresați de prezența catalogului. Cele cinci zile programate în școala noastră 
în perioada 15 -19 aprilie 2019 vor fi pentru mine o ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi și de a întări 
relaţia cu aceştia. În urma discuțiilor cu elevii și părinții acestora și interpretarea chestionarelor prin 
intermediul cărora am aflat despre interesele și dorințele lor,pot spune că toată perioada va fi de fapt o 
abordare transdisciplinară. Astfel, voi putea să le cunosc trăirile , motivele pentru care se implică în 
activitatea școlară și voi putea să corectez acolo unde este nevoie. 

 În continuare,voi descrie o activitate pe care o voi desfășura în cadrul acestei săptămâni,denumită 
,,Ziua improvizațiilor”. 

Scopul - dezvoltarea creativității elevilor și al simțului critic și autocritic 
Obiective: - stimularea imaginației,expresivității și a simțului artistic 
 -dezvoltarea unor abilități practice  
 -crearea unor obiecte din material reciclabile/refolosibile 
 -exprimarea liberă,spontană 
 -creșterea stimei de sine 
 -colaborarea intercolegială 
 -asumarea unor sarcini stabilite în cadrul grupului de lucru 
 -dezvoltarea gândirii critice 
Perioada de desfășurare-o zi (4 ore) 
Participanți-elevii clasei a IV-a B 
Evaluare-autoevaluarea,interevaluarea,observarea elevilor,Jurnalul clasei,fotografii 
Descrierea activității: 
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Prima oră de curs-elevii sunt grupați în echipe de câte patru.Vor avea ca sarcină să 
creeze/confecționeze din materiale reciclabile/refolosibile,personaje,obiecte de decor, care ar putea fi 
folosite pentru organizarea unui mini-teatru. 

Ora a doua-elevii colaborează în grup pentru a crea replici adecvate scenetei la care s-au gândit . 
Ora a treia-fiecare echipă prezintă în fața colegilor(care reprezintă juriul și spectatorii,prin rotație) 

propria creație.Sunt apreciați cu note și apaluze. 
Ora a patra-sunt organizate jocuri de improvizație(Telecomanda-unii copii sunt canale de televiziune 

iar unul,telecomanda.Fiecare elev are o intervenție în funcție de canalul pe care îl reprezintă:desene 
animate,muzică,sport,etc.Când telecomanda schimbă canalul,viitoarea intervenție începe cu cuvântul cu 
care a încheiat cel dinainte;Interpretare /Recitare cu emoții-elevii vor interpreta/recita cântece/poezii în 
funcție de anumite stări redate prin desene ,pe jetoane-frică,veselie,tristețe,furie,etc.Ceilalți ghicesc emoția 
și apreciază prestația. 

 Ziua se încheie prin completarea unor enunțuri:Astăzi mi-a plăcut…….,A fost interesant 
când………..,Mi s-a părut dificil să……………,Ar fi fost bine să……..,și se completează în Jurnalul clasei 
,aspect legate de activitate. 

 Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor,acestea având un caracter interdisciplinar și oferă 
cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare reprezentând factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

AUTOR: ELIZA GHIMPU 

Nu limita un copil la ce și cum ai învățat tu pentru că el s-a născut în alt timp! Tagore  

Trăim într-o lume a tehnologiei și implicit a cunoașterii. Școala românească, așa cum este ea astăzi, 
satisface într-o mică măsură nevoile educabililor, obișnuiți încă de mici cu fluxul mare de informație 
prezentată în forme foarte atractive. De la modul de organizare, metodele și mijloacele utilizate, programele 
școlare și până la formalismul atât de prezent sunt tot atâtea aspecte care nu apropie elevii de școală, ci, 
dimpotrivă, îi îndepărtează. 

Pe de altă parte volumul mare de informații aduce cu sine repere valoroase, dar și numeroase 
nonvalori pe care, din păcate, copiii și adolescenții și le însușesc cu o rapiditate uimitoare. Cumva, chiar la 
nivel social se remarcă o afluență de nonvalori și o devalorizare a școlii și a tot ce reprezintă ea. De aceea 
activitățile extrașcolare au devenit un imperativ al vremurilor moderne. 

Dacă activitățile extracurriculare se referă la activități organizate în cadrul școlar, de către cadrele 
didactice, prin îmbinarea diferitelor aspecte și cunoștințe din arii curriculare diferite, activitățile 
extrașcolare se referă la activități desfășurate în afara școlii, în cadru organizat, cu puternice valențe 
formative, începând de la interacțiune socială și leadership până la autocunoaștere, autodisciplinare sau 
creșterea încrederii în forțele proprii, dar care nu au interferențe evidente cu programele școlare. 

Activitățile extrașcolare se pot organiza fie de către școală, fie pot fi alese de către copii, alături de 
părinți, cu scopul de a utiliza timpul liber al copilului într-un mod constructiv, educativ, care să îi valorifice 
cât mai mult cu putință abilitățile și pasiunile. 

Alegerea activităților extrașcolare, indiferent cine le-ar organiza sau desfășura, ar trebui să 
îndeplinească o primă condiție esențială și anume preferința copilului. Alegerea de către părinte prin 
raportare la cerințele sociale, costuri sau propriile preferințe distruge din start aspectul formativ al activității, 
devenind o povară în plus pentru micuți. A doua condiție, destul de importanță și ea, ar fi cea legată de 
vârsta de începere a activității. Specialiștii recomandă începerea activităților extrașcolare ce se doresc a 
deveni performante în jurul vârstei de 6 -7 ani, când copilul știe deja ce preferințe are, când îi crește 
capacitatea de concentrare, dar asimilează foarte ușor noile informații, când este mai pregatit să accepte 
rigorile unui program și ale unei activitați susținute, chiar dacă durata nu e prea mare și poate fi 
responsabilizat. 

Sportul, excursiile, taberele de cercetași sunt activități preferate de copii pentru activități extrașcolare, 
pe când vizitarea muzeelor sau galeriilor de artă și studiul limbilor străine sau a diferitelor arte, în special 
muzică și pictură, sunt favoritele părinților. 

În cadrul activităților sportive înotul (considerat cel mai complet sport), dansul, karate sau atletismul 
au cele mai mari influențe asupra dezvoltării nu doar fizice, ci și a celei emoționale. 

 Artele, analizate, înțelese, studiate dezvoltă foarte tare creativitatea și sunt benefice, în special 
copiilor introvertiți. Studiul unui instrument muzical, în special al pianului, determină o dezvoltare 
puternică și completă a creierului. 

Copiii preferă excursiile și taberele de cercetași pentru că au ocazia de a interacționa cu alte personae, 
au parte de experiențe deosebit de interesante, li se certifică ceea ce știu în teorie, li se deschid noi arii de 
interes sau observă în mod practic realități încă nestudiate, se depărtează de hiperpotecția familiei pentru 
un timp. 

Prin activitățile extrașcolare corelate cu diferite perioade ale anului sau diferite evenimente culturale, 
științifice sau religioase pe lângă dezvoltarea cognitivă și aspectele etice se mai petrece un fapt deosebit de 
important, și anume cunoașterea tradițiilor, culturii poporului, evoluția acesteia în timp, semnficațiile pe 
care înaintașii le-au oferit diferitelor obiceiuri sau obiecte. Iar în contextul actual acesta este, din punctul 
meu de vedere, un alt deziderat demn de a fi tratat cu toată seriozitatea de către generațiile actuale și viitoare 
pentru că ignorarea tradițiilor duce la pierderea identității naționale ceea ce determină indiscutabil disiparea 
poporului în marea familie europeană și mondială. 
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Ultimele cercetări indică faptul că doar 40 % dintre copii participă la activități extrașcolare. Un aspect 
la fel de important în privința acestor activități este reprezentat de frecvența și numărul lor. Din dorința de 
a-și ajuta copiii să evolueze repede și frumos, de a-și depăși limitele, de a se înscrie în niște cutume sociale 
părinții își trimit copii la mai multe activități decât pot duce cu plăcere, șase zile pe săptămână. Riscurile 
sunt mari și multe de la surmenaj până la eșec școlar și scăderea încrederii în sine de unde iau naștere și 
anxietatea sau depresia.  

În concluzie, o copilărie frumoasă e o copilărie plină de experiențe frumoase, de iubire, interacțiune 
umană și sprijin reciproc. Prin eforturi conjugate familie - școală, prin informare și analiză realistă a 
copilului, prin alegerea celor mai potrivite activități pentru fiecare copil avem șansa de forma generații de 
oameni echilibrați, empatici, foarte bine pregătiți și fericiți. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
– GHIORGHIASA ROXANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 SIBIU 

În ultima perioadă nevoia de cunoaștere a copiilor a crescut foarte mult, iar școala, pentru a răspunde 
acestei nevoi, a trebuit să iasă în întâmpinare cu o ofertă difersificată, să iasă din formal și formalism și să 
proiecteze și să organizeze, cu ajutorul personalului didactic, o serie de activități extrașcolare. Aceste 
activități se realizează sub îndrumarea personalului didactic, în afara orelor prevăzute de orar, cu scopul de 
a lărgi și adânci pregătirea dobândită în timpul lecțiilor. 

Din categoria activităților extreașcolare fac parte: serbările, excursiile, drumețiile, taberele școlare, 
vizionari de filme, spectacole de teatru, balet, etc. 

Activitățile extrașcolare au un efect pozitiv asupra copiilor. Ele dobândesc multiple valențe educative 
dacă sunt organizate în concordanță cu activitățile instructiv-educative din planul de învățământ. Contribuie 
la lărgirea orizontului de cunoaștere și la aprofundarea cunoștințelor. Mediul formativ este mai atractiv, iar 
impactul asupra dezvoltării personalități, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale este unul 
pozitiv. Rolul formativ al acestora valorifică pe diverse planuri toate capacitățile copiilor: intelectuale, 
afectiv-morale, estetice și fizice. 

Vizionarea de spectacole de teatru, operă, balet, filme duce la lărgirea orizontului cultural-artistic al 
elevilor și le dezvoltă gustul pentru frumos. 

Activitățile de protecția mediului dezvoltă simțul civic, al răspunderii, al respectului, grija pentru 
natură. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente istorice sunt mijloace foarte bune de a intui și prețui valorile 
culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Excursiile și taberele școlare îmbogățesc cunoștințele copiilor despre frumusețile țării, respectul 
pentru frumusețile naturii, artă și cultură. În următoarele activități desfășurate la clasă, elevii pot reprezenta 
cu mai multă creativitate realitatea atunci cand desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare sensibilizează copiii, le deschid un orizont larg spre frumos, îi dezvoltă din punct de 
vedere spiritual, le produce emoții estetice și bucurie. Ele provoacă o stare accentuată de veselie și bună 
dispoziție, care influențează în bine starea organismului. 

“Contactul cu un public numeros, prezent la serbare, trezește în copii energia latentă de a învinge 
dificultățile, de a-și stăpâni timiditatea, emoțiile, le cultivă spiritul de afirmare, de punere în valoare a unor 
talente și aptitudini.” (Agoston-Vas R., 2012, pag.5) 

Activitățile extrașcolare dezvoltă aptitudinile și interesele de cunoaștere ale elevilor, crează un climat 
prietenos, facilitează integrarea în mediul școlar a copiilor , motivează elevii să vină la școală ducând la o 
rată mai mare de frecvență la cursuri și la scăderea ratei abandonului școlar.  

Îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare duc la o mai bună atingere a finalităților 
educaționale. 

Bibliografie: 
1. Crețu D., Nicu A. – „Pedagogie și elemente de psihologie” - Editura Universității “Lucian

Blaga”, Sibiu 2004; 
2. Agoston-Vas R., Călțun A., “Serbările în educație” - Didactica Publishing House, 2012
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CERCUL DE ISTORIE 

PROF. GHIORGHIŢA CLAUDIA-VIOLETA 
LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS, DOLJ 

 Între activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală, cercul de istorie ocupă un loc important, 
având o valoare instructivă şi formativă deosebită. Activitatea desfăşurată în cadrul cercului de istorie este 
organizată în afara planului de învăţământ şi a curriculumului şcolar, dar este strâns legată de procesul de 
învăţământ, elevii având posibilitatea să aprofundeze cunoştinţele primite la orele de curs, să le descopere 
înţelesuri noi, să le integreze în ansamblul cunoştinţelor pe care le au, să-şi însuşească tehnicile de cercetare 
ale ştiinţei istorice, să-şi formeze deprinderi de investigare şi de elaborare de referate pe teme de istorie, să 
colecţioneze documente sau vestigii arheologice în vederea cunoaşterii istoriei locale, să elaboreze 
materiale didactice, hărţi istorice, planşe, să participe la întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, cu 
istorici şi cu participanţi la mari evenimente ale istoriei naţionale, să vizioneze filme istorice, să amenajeze 
un muzeu şcolar, să organizeze concursuri, spectacole şi sărbătorirea unor aniversări ale istoriei naţionale 
şi universale. 

Activitatea cercului de istorie se desfăşoară pe baza unei tematici adecvate, stabilită din timp, care să 
se caracterizeze prin varietatea şi bogăţia subiectelor, să corespundă preocupărilor, nivelului de cunoştinţe, 
particularităţilor de vârstă ale elevilor, specificului şcolii şi al localităţii în care se află.  

 Rezultatele activităţii elevilor în cadrul cercului pot fi popularizate prin publicarea unor articole în 
revista şcolii sau în presa locală, afişarea la gazeta de perete a cercului de istorie din şcoală, amenajarea 
unui muzeu şcolar, organizarea unor concursuri ,,Cine ştie, câştigă!’’, simpozioane, expoziţii cu materialele 
elaborate de către elevi, sesiuni de comunicări ale elevilor. Ele trebuie valorificate şi în cadrul lecţiilor, 
putând fi folosite ca material didactic hărţile, planşele, referatele, proiectele, colecţiile de documente 
elaborate de către elevi. Elevii pot fi recompensaţi material, moral şi pot fi evidenţiaţi cu ocazia festivităţii 
de la sfârşitul anului şcolar. 

Activităţile din cadrul cercului au rolul de a suda un grup de elevi, care au ca punct de legătură 
pasiunea pentru istorie. Ele sunt şi un prilej de viaţă democratică, de cooperare, întrajutorare, dăruire pentru 
o reuşită comună.

Cercul de istorie se înfiinţează la nivelul unităţii şcolare din elevii care manifestă înclinaţii şi interes 
deosebit pentru cercetarea şi cunoaşterea istoriei. Este de preferat ca numărul minim al membrilor să fie de 
12-15, iar cel maxim de 25-30. Cu toate că înscrierea în cercul de istorie este voluntară, participarea la 
şedinţele şi activităţile cercului este obligatorie pentru toţi membrii. 

Un rol foarte important îl are şedinţa de constituire a cercului de istorie care trebuie să fie temeinic 
pregătită de către profesorul care este responsabilul şi coordonatorul acestuia.  

În şedinţa de constituire, elevii trebuie să completeze un chestionar din care trebuie să reiasă care sunt 
temele pe care aceştia doresc să le dezbată, care sunt activităţile practice pe care doresc să le desfăşoare, 
care sunt contribuţiile personale pe care doresc să le aducă fiecare. Tot atunci se alege un colectiv de 
conducere compus din 3-4 elevi dintre cei mai activi şi pasionaţi. Pe lângă preşedintele cercului, trebuie 
aleşi un secretar, un responsabil cu baza materială a cercului şi un casier. 

Tot în şedinţa de constituire, în condica cercului de istorie se consemnează procesul verbal de 
constituire, cu semnătura tuturor membrilor, lista cu membrii fondatori, Statutul cercului şi planul de 
activitate pe anul şcolar în curs. 

Statutul cercului de istorie trebuie să cuprindă prevederi referitoare la activităţile desfăşurate, la 
calitatea de membru al cercului, la drepturile şi obligaţiile membrilor, la atribuţiile membrilor colectivului 
de conducere. 

Şedinţele cercului de istorie se desfăşoară în Cabinetul de istorie, după un grafic precis, întocmit 
pentru întregul an şcolar. Unele şedinţe pot avea loc şi la muzee, monumente istorice, în timpul desfăşurării 
unor excursii tematice. 

Existenţa cercului şi calitatea activităţilor desfăşurate de membrii săi depinde într-o mare măsură de 
responsabilul acestuia. Profesorul care îl conduce trebuie să găsească cele mai bune soluţii pentru a-i recruta 
pe membrii cercului, a crea o atmosferă plăcută de lucru, a evita fenomenul abandonării cercului pe 
parcursul anului şcolar, a le forma noi deprinderi şi abilităţi şi a-i angrena în diverse activităţi.  
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
VIZITA LA BIBLIOTECĂ 

PROF.ÎNV.PRIMAR. GHIORGHIŢA ION-CRISTINEL 
LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS, DOLJ 

ARGUMENT: 
 Literatura reprezintă o formă de cunoaştere a realităţii prin imagini artistice. Copilul trebuie ajutat să 

îndrăgească de mic cărţile, mai multă lectură însemnând dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, îmbogăţirea 
vocabularului, folosirea corectă a limbii române în contexte concrete de comunicare. Prin intuirea şi 
conştientizarea mesajului etic şi estetic al operei literare se realizează o trăire adâncă emoţional-afectivă, 
ce solicită în continuu sensibilitatea, memoria afectivă, atenţia voluntară. 

 Vizita într-o bibliotecă are rolul de a stârni bucuria, plăcerea şi necesitatea lecturii. Valorificarea 
înţelepciunii din cărţi, în toate sferele vieţii cotidiene, este un obiectiv major în formarea personalităţii. 

SCOPUL: Dezvoltarea simţului pentru literatură şi artă 
OBIECTIVE: - să-şi cultive interesul pentru literatură şi simţul estetic; 
 -să-şi dezvolte autodisciplina şi normele de comportare în societate; 
 -să manifeste un viu interes şi o participare susţinută pe tot parcursul 
 activităţii. 
ACTIVITĂŢI: - vizitarea Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” (secţia împrumut 
 copii, împrumut adulţi, secţia audio-video, Casa memorială „Elena Farago”); 
- moment literar (recitarea unor poezii din lirica Elenei Farago); 
- realizarea fişelor de cititor la secţia de împrumut copii; 
- deplasarea cu un mijloc de transport în comun la Biblioteca Judeţeană. 
RESURSE: UMANE: elevii clasei pregatitoare şi invatatorul. 
 MATERIALE: fondul de carte existent în bibliotecă, casete video şi audio, afişe, 
 calculatoare, invitaţii.  
 DE TIMP: 2 ore 
 SPAŢIALE: Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” 
 DE INFORMARE: Internet, TV, radio, presa scrisă. 
 PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observarea, descoperirea. 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
Împreună cu d-nele bibliotecare elevii au vizitat secţia pentru copii şi tineret, unde li s-au întocmit 

fişe de cititori şi au putut împrumuta primele cărţi. Acţiunea a continuat cu vizitarea Galeriei de Artă care 
organizează bilunar expoziţii de pictură ale elevilor doljeni şi a Casei Memoriale „Elena Farago”. Aici 
elevii au susţinut un frumos moment artistic, recitând diverse poezii din lirica poetei Elena Farago.  

 În cealaltă clădire au vizitat expoziţia de carte organizată cu ocazia desfăşurării Săptămânii Limbii 
Italiene şi cele trei săli de lectură care pun la dispoziţia cititorilor colecţia de ziare şi reviste româneşti şi 
străine; enciclopedii, dicţionare, lexicoane precum şi colecţiile speciale de carte veche.  

 În final au vizitat secţia audio-video a Bibliotecii Judeţene, unde pot fi audiate lucrări aparţinând 
tuturor genurilor muzicale, pot fi vizionate filme documentare şi artistice, pot obţine informaţii diverse 
accesând Internetul sau pot să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă străină. 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII: - Susţinerea momentului artistic, 
 - Realizarea unui album cu fotografii de la activitate; 
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ROLUL ACTIVITĂTILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PREȘC. GÎDIUȚĂ CORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 

GRĂDINIȚA P.P.NR.3 – STRUCTURĂ 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extrașcolare, 
iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extrașcolare 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. 

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 adoptă in 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, 
spectacolele de teatru, 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 necondiţionat 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. Astfel de activități sunt de o reală 
importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 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 și mai presus de toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură.  

 Activitățile de acest gen cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, 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 iși pot 
forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale. În urma plimbărilor, 
a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul 
activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activitățile practice, în 
jocurile de creație. Plimbările prin parc toamna, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de 
plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoții 
estetice. 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 înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

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

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în 
același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor 
muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe langă faptul 
că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de 
activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. Vizionarea filmelor aduce copiilor o mare satisfacție, prin 
faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realității. 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 conturată. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc de a 
prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  

  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.  

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 elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 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. Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, Revista învățământului

preșcolar, 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; 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura «

Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009; 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,

Bucureşti, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GÎNJU ANAMARIA DOMNINA, PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” LESPEZI, COM. GÎRLENI 

JUD. BACĂU 

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv formarea continuă, 
învăţarea pe tot parcursul vieţii, comunicarea, toleranţa, accesul la cunoaştere, la valorile culturale, 
ştiinţifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea acestora de a participa 
la formarea tinerei generaţii.  

Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi eficientizarea procesului instruc-tiv-educativ sunt 
obiective pe care am dorit să le atingem în pregătirea elevilor creându-le astfel posibilitatea dezvoltării 
creativităţii în orice domeniu. Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat 
spre a oferi fiecărui elev o motivaţie susţinută.  

De aceea, activităţile cu şcolarii trebuie organizate în aşa fel încât să permit elevilor să exploreze şi 
să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentale, intelectuale şi emoţional afective, proprii unei 
educaţii integrale. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Prin 
conţinut bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde,”serbarea şcolară” valorifică varietatea, 
preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

În cadrul colectivului meu de elevi am şi un copil cu C.E.S, însă, am încercat tot timpul dezvoltarea 
unor abilităţi de lucru corespunzătoare diversităţilor de nevoi de învăţare la nivelul clasei. În cadrul 
serbărilor şcolare, şi nu numai, el ocupă un loc important ca şi restul colectivului, având o satisfacţie 
deplină. Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale. Direct implicaţi în păstrarea 
folclorului,elevii şcolii,fac parte dintr-o formaţie artistică de dansuri populare,formaţie ce a câştigat multe 
concursuri şi festivaluri.  

O altă activitate deosebit de plăcută este”excursia”, care ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, reprezentând finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor. În 
stimularea creativităţii, un rol deosobit îl constituie” biblioteca şcolară”, care-l pune pe copil în contact cu 
cărţile pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea 
vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care elvii pot să le folosească oriunde.Aceste activităţi 
presupun o continuă perfecţionare a metodelor folosite, stimulând totodată iniţiativa,fantezia şi contribuţia 
creatoare a cadrului didactic implicat.  

Ca urmare, taxonomia de activităţi şi de arii de conţinut din şcoală nu sunt numai simple date 
obiective, ci oportunităţi de a valorifica, de a educa, şi de a determina învăţarea deschisă, peste tot şi pe 
parcursul vieţii în folosul civilizaţiei noastre. Prin astfel de activităţi putem contribui la dezvoltarea unor 
atitudini şi comportamente democratice la elevi,stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi 
spiritul de întrajutorare şi solidaritate de grup, spiritul critic, capacitate de argumentare de a acţiona şi 
rezolva probleme în mod responsabil.  

Bibliografie:  
Miron Ionescu, Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a, Arad, 2005  
Stoica, Marin, Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, 2002 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA, IAȘI 
PROIECT EDUCATIV 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 

COORDONATORI PROIECT: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - 
GÎRLEANU EUGENIA 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - MURARU MARIA MIRELA 

 ARGUMENT: 
Cea mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an,e sărbatoarea Paştelui, 

pentru că în această zi ,,Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”.  

În cadrul proiectului ,,Tradiții și obiceiuri de Paște” derulat în perioada 15 apilie – 19 aprilie 2019, 
învăţătoarea şi elevii clasei Pregătitoare, educatoarea și preșcolarii de la grupa mică din Şcoala Gimnazială 
Butea şi-au propus să omagieze această sfântă sărbătoare prin activităţi care să îmbine cât mai armonios 
utilul cu plăcutul, utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. Legendele creştine 
leagă simbolul ouălor roşii de patimile lui Isus Hristos.  

 Culorile în care se vopsesc ouăle au simboluri variate cum ar fi: 
Roşu - simbol al sângelui, Soarelui, focului, al dragostei şi bucuriei de viaţă; 
Galbenul - lumina, tinereţea, fericirea, recolta, ospitalitate; 
Verdele - reînnoirea naturii, prospeţimea, rodnicia, speranţa;  
Albastru - cerul, sanatatea, vitalitatea;  
Violetul - stapânirea de sine, răbdarea, încrederea în dreptate. 

SCOPUL: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor și 
preșcolarilor. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 
 DP/DOS 
- dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere si inţelegere a sǎrbǎtorilor şi tradiţiilor româneşti și stimularea 

curiozitǎţii de investigare a acestora.  
- 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. 
AVAP/DEC  
- stimularea expresivitǎţii şi creativitǎţii prin activitǎţi de exprimare plasticǎ; 
- să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca tema proiectului. 
CLR/DLC 
- imbogǎţirea vocabularului cu cuvinte: pildǎ, rǎstignire, incondeiere, pascǎ, mantuitor, post; 
- sǎ cunoascǎ semnificaţia religioasǎ a sǎrbǎtorilor Pascale; 
- sǎ cunoascǎ obiceiurile şi tradiţiile legate de Sǎrbǎtoarea Paştelui; 
(impǎrtǎşirea, vopsirea ouǎlor, ciocnirea ouǎlor, sacrificarea mieilor, mersul la bisericǎ la denii și in 

noaptea de Inviere); 
 - să răspundă la 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/DEC 
- să cunoască semnificația cântecelor religioase și a cultului romano-catolic. 
PARTENERI: 
Surorile de la ,,Casa de bolnavi și bătrâni – Papa Ioan Paul al II-lea, părinți.  
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Metode: 
- conversaţia, explicația, demonstrația, exercițiul, povestirea, problematizarea, brainstorming, lucrul 

în grup, jocul. 
Resurse materiale: ouǎ, acuarele, hartie glasatǎ, creponatǎ, aracet, plastilinǎ, carioca, cǎrţi, fişe, 

abţipilduri, lumanǎri, jetoane, planşe, caiete speciale, creioane colorate, casetofon, aparat foto; 
Resurse umane: - copii, cadre didactice, pǎrinţi, Surorile Congregației. 
Resurse spaţiale: - sala de clasă, Biserica ,,Sf. Treime” Butea. 
EVALUAREA PROIECTULUI: 
- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale preșcolarilor și elevilor;  
- fotografii din timpul activităţilor. 
Durata - o sǎptǎmanǎ 
 CONŢINUTUL PROIECTULUI: 
Începând cu data de 15 aprilie 2019, activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate în sala de 

clasă şi la biserică. Toate produsele realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, tablouri, colaje, ghicitori, 
portofolii tematice vor fi organizate într-o expoziţie la Şcoala Gimnazială Butea. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
1. ,,Sărbătoarea Paştelui la creștini”
- prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor de Paşte (PPT). 
2. ,,Tradiţii şi obiceiuri pascale”
- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze semnificaţia sărbătorilor pascale, precum 

şi obiceiurile locale legate de această sărbătoare; 
3. ,,Cum aşteptăm Iepuraşul?”
- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 
- activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, 

mieluşei, etc.; 
- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.  
- expunerea lucrărilor în salile de clasă şi pe holuri. 
4. ,,Patimile Mântuitorului și încondeiatul ouălor”
 - ilustrarea în desene, picturi a informaţiilor acumulate; 
- activitate practică de încondeiere a ouălor; 
- vizită la Biserică. 
EVALUAREA PROIECTULUI  
- se va realiza printr-o expoziţie cu lucrǎrile copiilor şi fotagrafiile fǎcute in timpul derulǎrii 

proiectului educativ. 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAŢIA COPIILOR 

GITAN MARIA 

“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 

 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 memorial – 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 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 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 
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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 leculeg 
,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. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV.PRIMAR GIURCA IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU DUMITRIU„ 

LOC. ORȘOVA, JUD. MEHEDINȚI 

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. 

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 şcolarilor. 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 
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. 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

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. 

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. 

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
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independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin 
folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, concursuri, 
competiții, probele școlare cu caracter creativ. 

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai importante 
pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de 
trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri și idealuri. 

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de autorealizare. 

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

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de 
succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  

 Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se 
arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea. 

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

 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: 
Gabriela Cristea - Pedagogie generală, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 
Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001 

1654



ȘCOALA ALLTFEL – ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN” 
NE DISTRĂM ȘI ÎNVĂȚĂM 

PROF. GIURGIU FLORIN CRISTIAN 

 Este al șaselea an în care Ministerul Educației susține educația alternativă prin activități informale 
pentru copii prin “Programul Școala Altfel 2019 – Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Profesorii și 
învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul activităților, pe baza 
propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă 
partea educativă, și o parte distractivă, informală. 

 Ca profesor de educație fizică și sport în acest an școlar 2018-2019, voi organiza, în ”Școala altfel”, 
două proiecte educaționale ”Cupa Pandurii”, în care vor fi angrenați toți elevii școlii noastre, dar și elevi ai 
altor școli din județul Brăila. 

 Pentru că suntem construiți să ne mișcăm, să alergăm, să facem efort, nu doar pentru că ne-o cere 
organismul, ci pentru că așa suntem construiți. In plus, sportul înseamnă sănătate, pe lângă alte multiple 
avantaje: încredere în sine, organizare, curaj, ambiție, pasiune, organism puternic, minte puternică, 
stabilitate emoțională, comunicare mai bună. Pot spune că, elevii mă vor răsplăti cu zâmbete și oricât de 
dificil ar fi pentru ei, la final, indiferent de rezultat, participarea și faptul că au fost acolo va fi un real succes. 

 În cadrul acestor două proiecte educaționale, vor fi angrenate patru echipe reprezentative ale școlilor 
invitate, atât la fotbal fete cât și la fotbal băieți. 

 La începutul secolului al XXI-lea era jucat de peste 250 de milioane de jucători în peste 200 de țări, 
ceea ce îl face cel mai popular sport din lume. Se joacă cu o minge sferică pe un teren dreptunghiular, 
acoperit cu iarbă, cu câte o poartă la fiecare capăt. Scopul jocului este de a înscrie goluri introducând mingea 
în poarta adversarului. Originile fotbalului se află undeva în urmă cu peste 2000 de ani. În 2004, forul ce 
guvernează acest sport la nivel mondial FIFA (Fédération Internationale de Football Association) a 
recunoscut China ca fiind locul de naștere al fotbalului. În jurul anului 200 î.e.n. chinezii jucau un sport 
asemănător numit cuju. Regulile au evoluat cu timpul, astfel ajungându-se la sportul practicat astăzi. 

 Obiectivele competiției sunt: creșterea interesului pentru practicarea sportului preferat, consolidarea, 
perfecționarea calitaților și deprinderilor motrice specifice ramuri sportive practicate în compeția sportivă, 
aplicarea în competițiile sportive oficiale a regulamentului de joc; formarea unei conduite adecvate în 
vederea susținerii echipei favorite; formarea unei atitudini pozitive față de exercițiile fizice.  

 Scopul competiției sunt: formarea deprinderilor de participare la competiții sportive, dezvoltarea 
atitudinii de Fair Play și toleranță în competiții sportive, atragerea unui număr cât mai mare de elevi în 
vederea practicării sportului. 

 Beneficiari direcți sunt elevii școlilor partenere cu vârste între 10-14 ani, profesorii coordonatori ai 
elevilor implicați.  

 Beneficiari indirecți sunt parinții elevilor implicați, membrii ai comunitații locale. 
 Proiectul educațional ”Cupa Pandurii”, fotbal fete și fotbal băieți are rolul principal de a creşte gradul 

de socializare între participanți şi de a oferii posibilitatea participării tuturor elevilor indiferent de situaţia 
economică, etnie, apartenență religioasă. Acest proiect contribuie la creşterea capacității de incluziune 
socială şi combaterea excluziunii pentru tinerii aflaţi în categorii sociale defavorizate. 

 Vor fi două zile de competiție minunate în care elevii vor fi veseli, dornici de a participa la această 
acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii vor socializa cu elevii lor, într-un context non-formal, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” decât se pot stabili în 
cadrul unei ore de curs.  

 „Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi 
stresați de prezența catalogului. Noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele 
pentru care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNV.PREȘC.GLIGA EUGENIA MARIANA 
G.P.N. RĂSTOLIȚA, JUD. MUREȘ 

 Procesul educațional din grădiniță presupune program formativ obligatoriu dar și activități 
desfășurate în afara activităților obligatorii, activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activitățile 
extrașcolare și se desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor.  

1. Activitățile extrașcolare cu o deosebită influență formativă sunt toate formele de acțiuni turistice:
plimbările, excursiile, taberele. 

 În cadrul ativtăților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri 
istorice. Copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, își formează reprezentări 
simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre succesiunea anotimpurilor, 
despre frumusețile și bogățiile țării, despre trecutul istoric al poporului român, etc. Fiind axate în principal 
pe viața în aer liber, în cadrul acestor activități turistice preșcolarii își pot forma sentimentul de dagoste și 
respect pentru natură, pentru tradițiile noastre, pentru muncă, om și realizările sale.  

 Acțiunile turistice contribuie la îmbogățirea conținutului jocurilor și a celorlalte forme de activități 
organizate în grădiniță. Astfel, în urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale țării sau în 
natură, în mediul social, copiii pot reda cu mai multă cretivitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul 
activităților de desen și modelaj, iar cu materialele culese își pot îmbogăți simțitor jocurile de creație și 
activitățile practice.  

 Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale-organizate selectiv- 
constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  

 La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată și li se spune în legătură cu mediul. 
Educatoartea trebuie să le ofere în mod gradat și în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, 
să creeze și să organizeze activtăți educative privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a 
mediului de joacă, ocrotirea unor animale, amenajarea ,,colțului naturii” în sala de grupă (diferite specii de 
flori și plante ornamentale, acvarii. Astfel se pot face, de exemplu, probe de germinație unde copiii pot 
urmări evoluția plantelor, căpătând cunoștințe mai aprofundate și de mai lungă durată.Prin aceste activități, 
copiii : 

• își vor însuși un set de valori care îi vor determina să manifeste grijă pentru mediu, precum și să
posede motivație, dorința pentru a participa la acțiuni menite să îmbunătățească starea mediului; 

• sunt sprijiniți pentru a-și forma și dezvolta abilități necesare identificării și investigării problemelor
de mediu și în scopul participării lor la rezolvarea acestora; 

• sunt dirijați să-și însușească experiența / capacitatea de a folosi cunoștințele și abilitățile formate
în luarea unor decizii bine gândite, pozitive pentru rezolvarea problemelor de mediu. 

2.Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extrașcolară în care copilul face
cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rol de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, precum și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

 Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și la emisiuni TV,poate constitui, de 
asemenea o sursă de informații, dar în același timp, un punct de plecare în organizarea unor acțiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea unor emisiuni muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, 
pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele 
domenii de activitate-muzică, sport, poezie, picturtă, etc. Educatoarele au un rol deosebit în alegerea 
spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii și selectarea emisiunilor, programelor 
distractive care au o influență pozitivă mai evident conturată. 

3.Serbările, prin specificul lor, reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, bucurii, crează buna
dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Importanța lor educativă 
constă în conținutul artistic prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească, deschisă ce se instalează cu 
acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru cultura, pentru artă, pentru 
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frumos. În cadrul grădiniței organizăm serbări anuale cu ocazia Crăciunului, a Sărbătorii de Paște, a zilelor 
de 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia sfârșitului de an școlar, etc. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor 
estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos.  

4.Prin organizarea unor concursuri dezvoltăm dragostea și interesul cpiilor pentru frumos,
sensibilitatea și personalitatea copiilor, putem depista tinerele talente artistice în vederea cultivării și 
promovării lor. Copiii participă cu multă plăcere la concursurile sportive organizate de grădiniță, cum ar fi: 
concurs de săniuțe, de biciclete, triciclete și contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului și la 
menținerea unei bune dispoziții a copiilor.  

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

 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;
 formele de organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ;
 copiii își pot manifesta în voie spiritul de inițativă;
 crează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;
 contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor.
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE CRĂCIUN DIN COMUNA BRAZII, JUDEŢUL 
ARAD 

AUTOR: GLIGOR LENUŢA FLORICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI, JUD. ARAD 

 Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite 
de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnul. Fiecare popor are propria mitologie, 
alcătuită din legende şi povestiri ce explică anumite evenimente importante ale vieţii indivizilor şi poporului 
ca întreg. La români, legenda lui Crăciun, păstorul din poveste, a fuzionat foarte frumos cu mitul Naşterii 
Domnului. Putem spune că obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului 
nostru. Este o mare bucurie că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării aceste datini care ne ajută să 
înţelegem sărbătoarea respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de Marele Praznic.  

 Noi, profesorii, avem obligaţia să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să 
batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în lume. Deasemenea 
suntem obligaţi să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, 
să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi să le sădim în suflet aceste elemente 
definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem 
de fapt noi românii pe acest pământ. Noi trebuie să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului 
nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai 
mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. Sarbatorile religioase sunt un 
prilej de bucurie si de impacare sufleteasca in randul romanilor. Romanii au fost din totdeauna pastratori 
de traditii si obiceiuri stramosesti. 

 Şcoala işi propune să formeze personalitatea elevilor, să-i pregăteasca pentru viaţă, ţinând seama mai 
ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme pe care se 
structurează comunicarea umană contemporană. 

Educaţia se realizează prin acţiuni educative. Unele dintre aceste acţiuni educative se află în afara 
sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De aceea, şcoala nu 
rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolare pe care se structurează 
comunicarea umană contemporană. 

 În acest sens în fiecare an la Şcoala Gimnazială Iacobin înainte de a începe vacanţa de iarnă are loc 
un program artistic, adresat Sărbătorilor de iarnă. 

 Punctul de pornire în desfăşurarea programului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cat mai 
multe despre obiceiurile şi tradiţiile de Craciun şi de Anul Nou. 

 Copiii, iubesc sarbătorile creştine , îşi îmbunătăţesc cunoştinţele prin aflarea mai multor poveşti, 
legende despre trecutul neamului nostru. Totodată le plac şi mai mult sărbatorile crestineşti nu pentru latura 
lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, Moş Craciun şi de aceea cu ajutorul parinţilor 
vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. 

 Implicarea copiilor în derularea acestui program va conduce la conştientizarea faptului că sărbătorile 
şi tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe. 

 Cea mai importantă tradiţie pentru comuna Brazii pe care copii din această zonă o păstrază cu 
sfinţenie este mersul cu ,,A Pizara”. 

 De cum se lasă iarna şi mai ales de cum se lasă sec postul Crăciunului, copii de şapte, opt ani şi mai 
ales în sus încep să-şi caute tovarăşi pentru umblatul cu colindatul de Crăciun. Îşi aleg vătaful sau judele 
care va strânge banii de la gazde şi va apăra pe ceilalţi de câini şi de duşmani. Odată acestea puse la cale, 
se hotărăşte locul şi vremea învăţării colindelor, pregătirea traistelor pentru adunat colacii, covrigii sau a 
poamelor, a beţelor cu care se apără de câini şi a săculeţului pentru ,, gologani”. Îmbrăcaţii şi încălţaţi cât 
se poate de bine, cetele de colindători pornesc de obicei de la o margine de sat la alta, luînd casele la rândul. 
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 În seara de 23 spre 24 decembrie, după miezul nopţii şi până la ziuă, se obişnuieşte să meargă cetele 
de copii formate din doi, trei, patru sau mai mulţi, din casă în casă cu ,, Colinda, A Pizara sau Bună 
dimineaţa la Moş Ajun”. Colindele copiilor sunt scurte, vestesc sărbătoarea, urează belşug în miei, viţei, 
purcei şi cer, în versuri pline de haz, primind daruri cuvenite: mere, pere, colaci. Copiii au trăistuţe, săculeţi 
sau beţe în mână( să se apere de câini şi să se sprijine la alunecuşuri). Conduşi de un ,, vătav de ceaţă”ei 
umblă de la o casă la altă casă, poftind ziua lui Ajun cu adausul: că-i mai bună a lui Crăciun” şi, de cum 
intră în casă, scormonesc focul din vatră cu beţele ce le au în mâini pentru a aduce noroc şi belşug în casă. 
Stăpânul casei le dă colaci, covrigi, mere sau nuci, iar acestea sunt singura răsplată a ,, umbletului” lor.  

,, Iu,Iu,Iu Pizarara 
Bună dimineaţa lui Ajun 
Că-i mai bună a lui Crăciun, 
Că-i cu miei şi cu purcei, 
Fuge baba după ei, 
C-o bâtuţă de tulei, 
Cuţii, cuţii dragii meii.” 
Iar la final se urează astfel ,, Fie gazda sănătos că ne-o dat colac frumos. Fie gazda sănătoasă că ne-o 

dat cinste frumoasă, Sărbători fericite!”. 
 La program asistă pe lângă cadrele didactice , părinții și bunicii , dorind să fie alături de copilașii lor 

și ce poate fi mai frumos decît să îți vezi propriul copil pe scenă interpretând acea tradiţie pe care 
comunitatea locală o păstrează cu mare sfinţenie şi pe care tu ca părinte l-ai învățat acasă cîteva seri la rînd, 
spunîndu-i că dacă e cuminte va veni și Moșu cu daruri. Au fost momente frumoase, momente de bucurie 
pentru toți cei care au asistat la programul acestor copii minunați care prin glasurile lor au vestit Nașterea 
Mîntuitorului nostru Isus Hristos. 

 BIBLIOGRAFIE 
1. Ion Apostol Popescu : Datini strămoşeşti de Crăciun şi Anul Nou— Editura: Pentru turism 1990
2. Vasile Poenaru: Cartea Serbărilor Şcolare, Editura Coresi , Bucureşti 2010.
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DEZVOLTAREA SPIRITULUI ECOLOGIC AL TINEREI GENERAŢII 

AUTOR: PROF. GLIGOR NICOLAIE DANIEL 
LICEUL TEHNOLOGIC ,, FRANCISC NEUMAN ARAD 

 Accelerarea schimbărilor pe toate planurile, impactul dintre tehnologie şi mediul natural, reclamă o 
nouă mentalitate privind problematica mediului, deci o educaţie ecologică de la cea mai fragedă vârstă. 

 Introducerea „noilor educaţii” în curriculum ul şcolar este, la momentul actual, o necesitate, cu atât 
mai mult cu cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a mediului, exploziile 
demografice, agresiunea culturală provocată de mass media etc.), toate acestea având un impact deosebit 
asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean. 

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de activităţi. 
Întrucât problematica mediului are un caracter pluridisciplinar şi o mare complexitate, o evoluţie rapidă şi 
greu de prevăzut şi un caracter prioritar, conţinuturile trebuie relaţionate cu viitorul planetei şi 
supravieţuirea speciei umane. 

Obiectivele ce trebuie urmărite în şcoală sunt: 
• „alfabetizarea” în materie de mediu;
• conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor umane

care afectează mediul; 
• înţelegerea corectă a raportului individ- mediu;
• dezvoltarea respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii;
• analiza critică a problemelor de mediu;
• dezvoltarea capacităţii de a lua decizii etc.
 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.  

 Urmărind pe parcursul întregului ciclu liceal realizarea obiectivelor educaţiei ecologice, atât prin 
valorificarea conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, mapele tematice realizate, 
vom constata că la sfârşitul acestei perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar şi de abilităţi în stare să i 
facă să acţioneze în vederea protejării mediului. Astfel, elevul 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. 

 Educaţia ecologică se poate face începând cu satisfacerea intereselor elevilor de cunoaştere a 
plantelor şi animalelor în condiţii naturale şi continuând cu educarea deprinderii de a închide la timp 
comutatorul, robinetul, de a ocroti spaţiile verzi sau de a recupera organizat deşeurile de hârtie, metal, 
materiale sintetice sau sticlă pentru a le reintroduce în circuitul economic. 

 Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu 
mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe elevi să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate, 
tot aşa trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. 

„Numai prin această apropiere a elevului de fenomenul viu se poate înfăptui una din comenzile 
sociale deosebit de imperioase ale zilelor noastre şi anume protejarea naturii şi păstrarea nealterată a 
mediului ambiant.” (“Ecologie”- B. Stugren şi H. Killyen). 

 Elevii îşi formează convingeri trainice cu privire la necesitatea protejării mediului ambiant numai 
atunci când se porneşte de la exemple concrete, pozitive sau negative, luate din orizontul lor local.  

 Educaţia ecologică este componentă a “noilor educaţii” şi îşi propune să-l conducă pe elev spre 
formarea unui punct de vedere obiectiv asupra realităţii, să-l incite la participare, să devină conştient de 
viitor. Ecoeducaţia nu este o cerinţă care să facă faţă problemelor ridicate în prezent, ci, mai ales, una pentru 
rezolvarea problemelor viitoare, dacă se ia în considerare ideea că dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare 
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care corespunde necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi 
satisface propriile nevoi. 

Cei cărora le revine nobila misiune de a iniţia tineretul în cunoaşterea naturii şi protejarea ei, de la 
cea mai fragedă vârstă sunt cadrele didactice. 

 În zilele noastre, între dezvoltarea societaţii omeneşti şi protecţia mediului există o contradicţie care 
devine din ce în ce mai accentuată; dezvoltarea societaţii nu se poate opri, iar deteriorarea mediului nu 
poate continua; se impune astfel găsirea unor soluţii pentru protecţia mediului şi existenţa vieţii pe TERRA. 

 Nu este necesar să avem o disciplină specială în cadrul căreia să învăţăm cum să protejăm natura 
pentru că natura face parte din viaţa noastră, este izvorul recreerii noastre, al sănătăţii, obiectul admiraţiei, 
sursa de inspiraţie precum şi resursele de care avem nevoie pentru a trăi. 

 Educaţia ecologică constituie unul dintre obiectivele care se regăsesc la toate disciplinele de 
învăţământ. Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezenta copiilor obiecte şi fenomene într-o 
relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul dezechilibrului natural determinat de influenţa 
omului. 

 Obişnuim, în clasele noastre, să îndrumăm elevii să-şi noteze expresiile frumoase întâlnite în lecţii 
ori în lectura suplimentară pentru a le introduce în vocabularul lor activ şi am constatat că aleg acele expresii 
care implică natura într-un fel sau altul (epitete, comparaţii, metafore) ceea ce dovedeşte că sunt şi devin 
sensibili la frumuseţile naturii, învăţând totodată că ea trebuie păstrată la fel, încât să farmece şi pe urmaşi. 

 Fie că studiem limba română, matematica, muzica, geografia, istoria, artele, mişcarea sportivă etc., 
natura este prezentă spre a-şi dezvălui splendoarea şi a-şi evidenţia utilitatea. 

Bibliografie: 
1. Dumitrescu, F., Stănculescu, C. – „Natura pe înţelesul copiilor”, Editura Carminis, Piteşti, 1998;
2. Ionescu, Al., Săhleanu, V., Bândiu, C., – “Protecţia mediului înconjurător şi educaţia

cologistă”,Editura Ceres, Bucureşti, 1989; 
3. Pistol, Mădălina, Din, Nicoleta, – „Ecologie”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2004 .
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

PROF. GLODEAN IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VIȘEULUI 
GRĂDINIȚA CU PN BISTRA, MARAMUREȘ 

 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, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 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 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

 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 in 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 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

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

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

 Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
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 Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

 Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat 
astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral sau prin muzică. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță. 

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 
3. 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV.PRIMAR GOGA POMPILIA ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 

 În definirea unei laturi a educației, esențial este obiectivul. În acest context, putem spune că educației 
morale îi revine ca sarcină formarea dimensiunii morale a personalității. Dimensiunea morală este formată, 
la rândul ei, din două concepte esențiale: conștiința morală și conduita morală. Educația morală este cea 
care determină marile deosebiri dintre un sistem de educație și altul. Dacă, de exemplu, în domeniul 
educației intelectuale sau fizice accentul se pune pe un element component, în cazul educației morale 
deosebirile sunt de esență, fiecare orânduire, fiecare etapă de dezvoltare are propriile reguli, acestea 
reflectându-se în relațiile dintre oameni. Reluând, conștiința morală constituie factorul psihic determinant 
al conduitei morale. Omul, spre deosebire de mecanisme, acționează din interior determinat de propria 
conștiință. Aceasta are o funcție motivațională. Un element de bază în formarea conștiinței morale îl 
reprezintă exemplele, imaginile. Pentru un copil acestea sunt imaginile părinților, ale educatoarei, 
învățătoarei. El interiorizează aceste modele prin imitație, asimilându-le propriei conștiințe. Atunci când 
nivelul dezvoltării ontogenice o permite, în acest proces de formare a conștiinței morale vor intra noțiunile 
morale primite de la părinți, dar mai ales, de la educatori. Aceste noțiuni pentru a putea fi asimilate de copil 
trebuiesc explicate, definite, demonstrate. De fapt acestea se formează în jurul celor două categorii binele 
și răul. 

 Copilul învață valorile de bază: cinstea, omenia, sinceritatea, libertatea, echitatea, buna-cuviință. 
Dacă acestea sunt dublate de sentimente morale atunci încărcătura lor valorică crește. Spre deosebire de 
noțiunile cu care se operează în științe, cele cu care se operează în morală trebuie să aibă și o componentă 
afectivă, să iți placă să faci ceva; spre exemplu, cinstea trebuie să o iubești, altfel nu o poți doar defini.Cea 
mai mare importanță în formarea conștiinței morale o au însă convingerile morale. Acestea au un plus de 
forță ele determinând atitudinile și comportamentele morale. Idealul joacă un rol important, el fiind o 
sinteză a valorilor morale prin care este determinat întregul program de viață. 

 Noțiunile, sentimentele, convingerile și idealurile formează latura internă a fizionomiei morale a unei 
persoane. Ele trebuiesc transformate în atitudini, conduite și comportamente morale. Deprinderile morale 
se formează prin exerciții determinate de suporturi morale, orientate spre scopuri și idealuri morale. 
Formarea conștiinței și conduitei morale nu sunt acte spontane, ci activități încadrate și determinate de o 
anumită strategie în care se deosebesc factorii care o formează, căile și mijloacele prin care se formează și 
metodele de educație morală. Factorii ar fi: familia, școala, biserica, instituțiile de cultură, grupul (de 
prieteni, colegi etc). Metodele sunt la vârste mici intuitive, exemple directe sau indirecte, povestirea, 
conversația, mai apoi evoluând spre referate, conferințe. 

 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. Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie 
bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de 
elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că 
memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului 
la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva 
spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 

 Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri. 

 Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la frumos, 
la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică activează resursele 
intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o stare 
de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, se 
creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte 
aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. 
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 Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 

Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea 
acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

 Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze într-
o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de învăţare multe 
sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima încărcătură emoţională 
se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele 
lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi 
remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; 
contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de reuşită, favorizează concentrarea atenţiei 
pe parcursul desfăşurării programului, prezenta spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în 
copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui semestru 
sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

 Evaluarea gradului de dezvoltare a conștiinței morale nu este o sarcină ușoară, datorită complexității 
structurii acesteia. E necesar să se țină seama de toate elementele componente, de gradul lor de dezvoltare. 
Evaluarea comportamentului moral constituie o modalitate de validare a educației morale, căci faptele 
constituie măsura omului moral. Morala nu este un dar primit odată pentru totdeauna, ci un rezultat al 
educației și mai ales al autoeducației permanente. Rolul profesorului este unul major. El poate îndruma 
elevii spre a-și dori să devină persoane mai responsabile față de propria viață. 

Bibliografie: 
1. I. Dragan, P. Petroman, D. Margineantu, Educația noastră cea de toate zilele, Ed. Eurobit, 1992
2. www.asociatia-profesorilor.ro/educatia-morala.html
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN MODELAREA 
PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

PROF. GOGOȘEANU RODICA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAȘELE, 
LOC. FĂRCAȘELE, JUD. OLT 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe 
activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe 
elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 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, elevii 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 elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu 
plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar 
din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa 
a V-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta 
cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, frumusețe 
fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a 
aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte răul, 
aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul este pus să 
contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv. Pornind de la schițele lui 
I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se realizează o dezbatere amplă pe 
teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei vor fi personaje din opere și vor 
dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. 

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

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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. 

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

Bibliografie: 
Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în 

liceu.,EdituraEmia 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

PROF. ÎNV. PREŞC. GOLBAN DANIELA 
G.P.P. "GULIVER" SATU MARE 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
copii, a relaţiilor creative, educatorul având posibilitatea de a-şi afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i şi angrenându-i şi pe copii. 

Dezvoltarea personalității copiilor este preocuparea primordială a educatorilor şi învățătorilor în 
scopul modelării întregii activități psihice a preşcolarilor şi elevilor, dar și a conduitei acestora, conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în grupă 
sau clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag copilul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. 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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală.  

Am constatat că aceste activităţi îmbogăţesc cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor şi încurajează exprimarea liberă a copiilor în afara grupei sau clasei. Se mai observă că ei pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează sau modelează. 

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

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

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 
8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le copiilor posibilitatea de a se exprima liber. 

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

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen, de teatru de păpuşi şi marionete 
între grupele de nivel preşcolar şi clasele de nivel primar, de la şcoala din apropierea grădiniţei. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care preşcolarul şi elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de 
pictură, dans ş.a.m.d., determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 
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Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de 
vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate îi implică pe copii în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
specifice zonei noastre şi diferitelor etnii, dar şi în stimularea potenţialului creativ. 

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 acestora. 

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

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

procesului de învătământ 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
EDUCAREA COPIILOR 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR: LENUȚA GORAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

TURNU MĂGURELE- TELEORMAN 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. 
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” (Pestalozzi) 
Când vorbim despre activitați extracurriculare sau extrașcolare ne referim la un tip de activități, 

complementare demersului didactic prevazut de Planurile cadru și Curriculumul național. Aceste activități 
pot avea caracter științific, artistic, sportiv, vocațional și sunt dedicate unor grupuri de elevi care sunt 
interesați de acestea. Ele se pot desfășura în instituțiile de învățamânt sau în afara lor. 

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 copiilor. 

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.  

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

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. 

Activitățile extracurriculare sunt o modalitate prin care elevilor li se pot dezvolta anumite abilități, 
unele competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a unor abordări 
pozitive care le stârnesc creativitatea și interesul pentru un anumit domeniu. Ele contribuie din plin la 
dezvoltarea sociala și la cea personala a elevului.  

Activitățile extrșcolare sunt cele care vin să completeze educația copiilor fiind poate cea mai 
complexă formă de activitate pe care o au dascalii la îndemâna spre a-și desavârși munca. Elevii au nevoie 
ca, pe lânga variatele cunoștințe dobândite în diverse domenii de studiu, să se desavârșească emoțional și 
comportamental. 

Urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

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

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. 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. Astfel, vizitele 
la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și 
fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
național ușurează procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
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Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

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. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimulează și orientează copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, dar 
am participat şi la concursuri județene, regionale, internaționale de creații plastice și literare, de cultură 
generală, unde am obținut multe premii. De asemenea un impact foarte mare în rândul elevilor l-a avut 
concursul de biciclete, role, trotinete, pe care l-am oganizat în cadrul școlii în parteneriat cu Consiliul local 
și Poliția Rutieră. 

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. 

Cadrele didactice trebuie să se preocupe atât de desfășurarea activităților școlare căt și a celor 
extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării viitorilor tineri în luarea 
deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale, astfel ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi 
„a noastră”, ci va fi „a lor”. 

Activitățile extrașcolare 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. 

Așadar, cadrului didactic și școlii le revine misiunea de a dezvolta cele mai atractive și benefice 
activități pentru dezvoltarea elevului și au misiunea de a-l îndruma spre acestea, de a-l antrena în derularea 
lor. Pentru aceasta, trebuie să adopte, în primul rând el, 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. 

Bibliografie: 
- Cărășel Aurel, Lazăr Viorel, (2008). Psihopedagogia activitatilor extracurriculare, Editura Arves, 

Craiova; 
- 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. GORDIN IULIANA PETRONELA 
COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE «UNIREA», PAȘCANI, JUD. IAȘI 

 Practica unei activități în afara programului școlar poate avea multe beneficii, elevii 
dezvoltându-și încrederea în sine, imaginația sau abilitățile psihomotorii. A face o activitate extra-
curriculară este ca o distracție pentru copil. Fie că el face sport, muzică, teatru, acesta este un moment 
în care el face totul din plăcere. Departe de constrângerile școlare, activitatea trebuie făcută fără 
presiune, fără constrângeri pentru un moment curat de relaxare. 

 Indiferent de caracterul copilului, efectuarea unei activități sportive, artistice sau îl ajută să se 
canalizeze spre o pasiune și să se exprime. Sportul este o modalitate foarte bună de a dezvolta 
abilitățile fizice. Teatrul poate oferi o oportunitate copiilor timizi de a se exprima. Prin practicarea 
unei activități extra-curriculare, copilul își va descoperi identitatea personală și identitatea socială 
(similară celorlalți copii). Poate fi de asemenea o oportunitate de a socializa prin întâlniri cu alți 
oameni de aceeași vârstă și de a-și face prieteni noi. 

 Dacă uneori copiii întâmpină dificultăți în anumite discipline școlare, exercitarea unei pasiunile 
dă încredere și le permite să înflorească. Activitățile artistice, manuale sau fizice reprezintă o 
modalitate excelentă de a-ți dezvolta creativitatea și imaginația. Inventarea unei coregrafii de dans, 
crearea unei melodii cu instrumentul muzical sau desenarea a ceea ce trece prin capul eliberează 
sentimentul creativ al copiilor! 

Cu sportul, muzica, arta, copiii cresc și devin din ce în ce mai autonomi. Este adesea un moment 
propriu, în care adulții nu trebuie neapărat să îi însoțească, deoarece se simt bine și încrezători 

Practica unei activități extra-curriculare le permite să se relaxeze și să doarmă bine. 
Activitățile din afara programului școlii au multe beneficii dacă sunt realizate cu plăcere, 

invidie, bunăvoință și fără exces. 
Fiecare elev este diferit, dar special în felul său. Elevii ar trebui să fie înzestrați cu valori bune, 

astfel încât să crească pentru a deveni oameni buni și valoroși. Ei merită să fie educați într-un mediu 
pozitiv în care se simt în siguranță, confortabil, motivați și implicați în învățarea lor. În calitate de 
educator, voi depune eforturi pentru a ghida și a ajuta la pregătirea elevilor mei, de-a lungul vieții, 
astfel încât ei să poată alege cu înțelepciune deciziile viitoare. Consider că educația este foarte 
importantă în fiecare aspect și că accentul ar trebui să se concentreze asupra mai multor discipline 
decât cele predate. Cred că predarea implică o trecere peste și dincolo de elementele de bază. 
Deoarece fiecare elev este unic, este nevoie de mai mult decât celălalt, astfel încât concentrarea 
atenției asupra nevoilor elevului este la fel de importantă. 

Unii elevi se tem că participarea la activitățile extracurriculare le poate „răpi” prea mult timp 
din cel alocat școlii, însă se știe că aceste activități pot îmbunătăți efectiv notele și perspectivele 
generale ale copiilor 

Participarea la activitățile de care sunt pasionați le poate mări funcția creierului, îi poate ajuta 
să se concentreze și să-și gestioneze timpul mai bine, toate contribuind la calificative mai mari.  

S-au realizat multe studii privind relația dintre activitățile extracuriculare și performanța școlară 
și toate demonstrează că elevii care participă la ele au note mai mari, atitudini mai pozitive față de 
școală și aspirații academice superioare. 

Activitățile extracurriculare pot contribui, de asemenea, la reducerea multor probleme legate de 
presiunea colegilor.  

Deci, de ce sunt importante activitățile extrașcolare? Pentru că formează modul în care un elev 
acționează în sine, în comunitate sau în cadrul performanțelor lui în școală.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. DANA GOSTA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 REŞIŢA 

Activităţile extraşcolare sunt oferite de instituţiile şcolare cu scopul de a susţine dezvoltarea 
aptitudinilor sociale ale copilului, de a cultiva interesul său pentru activităţi culturale, de a promova şi de a 
dezvolta cunoştinţele, talentele şi competenţele elevului şi de a facilita integrarea copilului în anumite 
grupuri sociale. 

Conceptul de „învăţat cât mai mult” este desuet şi începe să fie depăşit în pedagogia modernă, 
educaţia însemnând mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informaţii de către elev.  

Beneficiile pe care le poate aduce elevului o activitate extraşcolară privesc formarea, socializarea, 
valorizarea sa, dar şi implementarea valorilor precum: perseverenţa şi simţul responsabilităţilor. 

Pentru ca aceasta să fie benefică elevului, este important ca activitatea extraşcolară să-i placă. 
Scopul principal al activităţilor extraşcolare este să ofere momente agreabile elevului, să-i procure un 

moment de distracţie şi de destindere. 
Activităţile cele mai iubite de către elevi sunt: sportul, jocurile, activităţile artistice şi culturale. 
Sportul permite elevilor să evadeze din rigorile şcolii, să se distreze, să-şi schimbe ideile în timpul 

acestei activităţi. 
În funcţie de tipurile de sporturi, aporturile pot fi diverse. De exemplu, sporturile colective permit 

crearea relaţiilor, creşterea încrederii în sine şi în ceilalţi din aceeaşi echipă, dezvoltarea unei discipline, a 
unei filozofii a vieţii. 

Educaţia prin joc, cunoscută şi sub numele de ludo-educaţie, nu este altceva decât asocierea educaţiei 
şi a distracţiei. Jocurile au un aspect educativ şi social. Conceptul vizează instruirea şi socializarea copilului, 
integrând lecţiile în forme de divertisment. Orice ar fi, este important să nu aibă copilul senzaţia că munceşte 
în timp ce se distrează. Jocul permite elevului să comunice cu ceilalţi, să-şi dezvolte motricitatea, logica şi 
strategia, să dobândească noi competenţe şi cunoştinţe. 

Ca şi celelalte activităţi, artele plastice dezvoltă creativitatea copiilor. Aceasta le dezvoltă 
discernământul şi observaţia şi favorizează rezultatele şcolare ale elevilor. 

Imaginaţia este motorul dezvoltării încrederii în sine a copilului, ea are un rol-cheie în construirea 
cunoaşterii şi permite dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor multiple. 

Printre arte, muzica este o activitate foarte apreciată de către elevi. Atunci când e integrată în 
activităţile extraşcolare, devine o bună ocazie de amuzament şi oferă posibilitatea dezvoltării talentelor. 

Învaţarea fără constrângeri, altfel decât la cursuri, şi cu plăcere, contribuie la o mai bună integrare 
şcolară şi socială a copiilor şi a adolescenţilor. 

Activităţile extraşcolare favorizează efortul şi perseverenţa, dau curaj şi motivaţie, dar şi gustul 
studiului, elevii având tendinţa să transpună aceste valori în clasă. 

Un beneficiu pentru elev, la nivel individual este descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi a intereselor 
personale, actualizarea capacităţilor sale. Într-adevăr, cu ocazia acestor activităţi, adultul responsabil poate 
trezi sau dezvolta talentele elevilor săi, punerea în evidenţă a talentelor şi a abilităţii fiecăruia. 

Activităţile extraşcolare pot promova şi permite elevilor să-şi dezvolte calităţile şi valorile precum 
responsabilizarea, stima de sine, determinarea, încrederea în sine, autodisciplina şi respectul celuilalt. 

Aşadar, participarea la activităţile extraşcolare are un efect favorabil asupra şcolarităţii şi a aspiraţiilor 
elevilor.  

Având în vedere promovarea dezvoltării fiecăruia, aceste activităţi trebuie să corespundă gusturilor 
copiilor şi ale adolescenţilor, trebuie să facă plăcere elevului. Aceste activităţi au mai multe efecte pozitive 
pentru cel care participă la ele. Este vorba despre o adaptare şcolară şi socială, dezvoltarea reţelei sale 
sociale, o mai bună dispoziţie şi rezultate şcolare mai bune, evidenţierea şi dezvoltarea talentelor sale şi 
consolidarea aspiraţiilor sale şcolare. 

Prin urmare, activităţile extraşcolare sunt, cu siguranţă, unul dintre ingredientele care favorizează 
reuşita în procesul educaţional al elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PIPP GOVOR MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTONIE VODĂ” POPEȘTI; 

COMUNA BRAZI; JUDEȚUL PRAHOVA 

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 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 
cunăștințelor.” Pornind de la această afirmație se poate spune că activitățile extrașcolare completează 
procesul de învățare și contribuie la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea plăcută 
a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însuflețire și 
dăruire, la astfel de activități. Scopul activităților extrașcolare este antrenarea elevilor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut cultivarea interesului pentru activități socio – culturale. Activitățile se 
desfășoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă 
nivelul anxietății și să – și maximizeze potențialul intelectual.  

Educația extrașcolară își are rolul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Educația prin acest 
tip de activități urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Activitățile extrașcolare îmbină obiectivele instructiv – educative din mai multe arii curriculare și contribuie 
la însușirea lor într-o formă plăcută, atractivă. Desfășurarea lor într-un alt mediu decât cel școlar îi 
determină pe elevi să aibă un comportament spontan, să socializeze, să-și folosească cunoștințele teoretice 
aplicându-le în practică. Cadrul didactic are prin acest tip de activități posibilitatea de a observa 
comportamentul elevilor dincolo de rigurozitatea impusă de regulile care trebuie respectate în sala de clasă 
sau în incinta școlii. 

Dintre activitățile extrașcolare ce se pot desfășura în cadrul școlii, se pot exemplifica: 
- Excursii; 
- Vizite la muzee; 
- Drumeții; 
- Vizionare de spectacole pe diferite teme; 
- Vizionare de filme; 
- Serbări de Crăciun, de Zia mamei, de sfârșit de an școlar; 
- Atelier de mărțișoare. 
Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre frumusețile șării la educarea 

dragostei, 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 cu trecutul și prezentul ei. Prin 
excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă 
scriitori și artiști. 

În urma acestor călătorii, elevii dobândesc deprinderi de comportare civilizată în muzee, parcuri, în 
mijloacele de transport, învață respectarea regulilor grupului, asumarea unor responsabilități, vizând 
persoana proprie, în absența părinților. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacție, bucurii, creează bună dispoziție. La pregătirea și 
realizarea serbărilor, copiii participă cu însuflețire, din dorința de a le oferi spectatorilor momente de 
distracție, satisfacție, făcându-lee viața mai frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este o modalitate d 
cultivare a înclinațiilor artistice ale elevilor, contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Activitățile extrașcolare dețin un rol important în viața elevului, oferindu-i un alt mod de dobândire 
a informațiilor. Succesul este garantat dacă alegerea activităților se face ținând cont de aptitudinile elevilor, 
de dorințele lor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GORBĂNEȘTI 
EDUCATOR GRĂDINARIU MIRELA-DANIELA 

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 
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 
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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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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

PROF.GRĂJDAN CAMELIA CĂTĂLINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU DUMBRĂVENI, 

JUD. VRANCEA 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi de învăţare reali-zate la clasă şi urmăresc cultivarea 
interesului pentru anumite ramuri ale Stiinţei, orientează copiii către folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut. Astfel, aceste acţiuni trebuie pregătite în timp: repetiţii, procu-rare de materiale, realizarea cadrului 
festiv. 

 Activităţile extracurriculare cuprind totalitatea manifestărilor realizate de şcoală, dar care se 
desfaşoară în afara programului şcolar. În această categorie se pot încadra: concursuri, serbări şcolare, 
excursii, spectacole. Scopul acestora este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, scoaterea în evidenţă a valorilor personale. 

 Serbările şcolare, îndrăgite atât de copii, cât şi de părinţi repre-zintă momente de bucurie şi bună 
dispoziţie. La realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire din dorinţa de a le face mai frumoasă viața 
celor care participă la acţiunea respectivă: părinţi, fraţi, bunici, cadre didactice. 

 Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor şi la dezvoltarea plăcută a timpului liber. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI ŞI ÎN DEZVOLTAREA 

INSTITUŢIONALĂ 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR, GRĂJDAN MARIANA – CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BUZĂU 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extrașcolare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm 
că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 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.  

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 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 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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OUĂ PENTRU PAŞTI 

ANA GRĂMESCU 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 

Pe masa din bucătărie 
Este mare veselie. 

Zece ouă rotunjoare 
Au haină de sărbătoare. 

Cinci sunt roşii, două verzi, 
Trei albastre, vrei să vezi? 

Stau ţanţoşe în coşuleţ 
Ele Paştele vestesc. 

Lângă coş, aici colea, 
Stă un ou, de catifea 
Parcă este îngălbenit, 

Dar săracul nu-i vopsit 

Şi aşteaptă cu răbdare 
Haina lui de sărbătoare 
Haideţi copii să vedem 
Ce culoare să îi dăm! 
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CUM SĂ CULTIVĂM...CĂRȚI? 

PROF. GRAURE CLAUDIA-ELENA 
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN”HUNEDOARA 

“Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți, istoria e mută, literatura nu are glas, știința e 
paralizată, iar gândirea și meditația suspendate” Barbara Tuchman 

Departe de orice definiție, cartea arată evoluția noastră ca oameni. Astfel, trecerea de la pergamentele 
antichității, la tăblițele de lut, de lemn, fildeș, de la papirusuri, la codexuri și apoi la apariția cărții, așa cum 
o știm astăzi, odată cu apariția tiparului, ne-a făcut pe noi –ca oameni- să învățăm, să căutăm în permanență
informații noi, trăiri ale altora, după care să ne ghidăm. 

Una din activitățile extrașcolare preferate a fi desfășurate în săptămâna ”Școala Altfel” și, de multe 
ori, în cadrul orelor de consiliere, constă în motivarea adolescenților pentru lectură, cultivarea dorinței de 
a citi sau de a-i convinge pe cei de o vârstă cu ei – și nu numai - să citească. Proiectul ” Pagini de culoare” 
presupune construirea unor casuțe cu rol de minibiblioteci în unul dintre parcurile orașului și dotarea 
acestora cu cărți aduse de fiecare dintre noi din biblioteca proprie.  

O carte îți hrănește sufletul, te îmbogățește moral și spiritual, îți deschide noi orizonturi, îți colorează 
fiecare vis, îți încălzește fiecare zi friguroasă de iarnă, îți luminează serile și diminețile. Că este o carte 
științifică, religioasă sau un roman, îți ascute mintea, te învață să gândești, să crezi, să fii om, te învață să 
rămâi copil, sau cum să-ți trăiești adolescența, te ajută să devii adult sau să îmbătrânești frumos. 

Înlocuirea telefonului cu o carte, chiar și pentru o oră, cântărește mai mult decât o notă mare din 
carnetul fiecărui elev. Deși reticenți la început, elevii își pliază gândirea după scopul proiectului. Provocarea 
fiecărei ore desfășurată în cadrul proiectului presupune alegerea unei cărți de către fiecare elev, așezarea pe 
o bancă, de preferat alături de persoane străine și citirea pe tot parcursul orei. În condițiile în care, în parc
sunt copii de vârstă preșcolară, unii dintre elevii participanții la proiect se vor oferi să le citească câte o 
poveste sau să îi ajute să coloreze pe o carte aleasă de ei.  

Fiecare elev realizează că a-i învăța pe alții echivalează cu a învăța tu, a-i motiva pe ceilalți presupune 
să fii tu foarte motivat, a-i determina pe ceilalți să facă ceva înseamnă că, înainte de toate, tu trebuie să 
înveți să faci acel lucru.  

Orice carte este un sprijin; ne ajută să descoperim și să înțelegem tainele Universului, putem să 
culegem înțelepciune. O carte este un îndemn să fim mai buni, sa cercetăm, să învățăm. Cartea este temelia 
fiecărui an de școală, atunci când înveți să modelezi fiecare literă, atunci când descoperi magia fiecărei 
cifre, atunci când fiecare pagină te aduce mai aproape de cunoaștere. 

Fiecare carte citită ne face să râdem sau să plângem, ne bucură sau suferim alături de personaje, 
fiecare carte își lasă amprenta asupra modului nostru de a gândi și a simți. Și totuși, cărțile tipărite par să-
și fi pierdut puterea în era internetului, deși o lume fără cărți tipărite e ca o închisoare spirituală. Au apărut 
astfel cărțile digitale, bibliotecile virtuale, dar totuși, ”mirosul” hârtiei și ”sufletul” fiecărei pagini nu se 
poate compara cu ”răceala” cursorului sau cu țăcănitul mouse-ului.  

Să nu uităm că fiecare carte te ajută să devii un om mulțumit de sine, nu doar un om cult. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR OUT DOOR ÎN TERAPIA ELEVILOR CU 
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG: VIORICA GREAB 
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 

NR. 2 – BISTRIŢA 

Relaţia profesor–elev reprezintă modalitatea principală de mediere didactică, de ipostaziere a acesteia 
intr-o variată umană, subiectivă. Dincolo de conţinuturile concrete care se transmit în activitatea didactică, 
va fi important foarte mult tipul de interacţiune care se va statornici între elevi şi profesor, precum şi 
atitudinea acestuia de a relaţiona la grup şi la fiecare subiect, în parte. 

În cadrul educaţiei incluzive, rolul activităților out door în terapia elevilor cu nevoi speciale nu se 
reduce doar la aspectul nonformal, ci se redimensionează şi relativează la specificul grupului şcolar săi și 
la membrii acestuia. 

Elevii cu cerinţe speciale pe lângă dificultăţile generate de tipul de dizabilitate vin deseori din medii 
sociale compromise, insecurizante, medii în care comunicarea este lacunară sau deficitară. 

Din această perspectivă, redimensionarea comunicării pedagogice este absolut necesară atât în cazul 
profesorilor, cât mai ales a profesorului diriginte. Pus în faţa faptului împlinit, deseori dirigintele clasei este 
nevoit să ia de cele mai multe ori, o decizie în urma consultării cu alţi profesori la manifestările 
comportamentale pe care le are elevul la alte ore, dar cel mai adesea un rol deosebit îi revine comunicării. 

În aceste şcoli de orientare incluzivă noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, o 
procesualitate circulară care se înscrie într-o anumită temporalitate de care ţine cont şi care, la rândul ei, o 
modelează. 

Îmbunătăţirea relaţiei duale profesor (diriginte) – elev are la bază, în cadrul relaţiei incluzive în 
principal cunoaşterea potenţialului fiecărui copil în parte, a particularităţilor de dezvoltare fizice şi psihice, 
a rutei şcolare pe care a urmat-o şi mai ales a mediului de provenienţă, a înţelegerii problemelor de toate 
tipurile cu care se confruntă elevii.  

În cadrul activităților extracurriculare, materializate prin excursii, vizite, activități de tip 
ergoterapeutic, ludoterapie, psihodrame, socializare și stimularea cognitivă a capacității intelective și 
compensatorii au o importanță deosebită, deoarece valorifică și redimensionează capacitatea de asimilare a 
informațiilor, din diverse domenii cu care copilul vine in contact și totodată, îl ajută în formarea unui întreg 
arsenal de priceperi și deprinderi pracțice necesare pentru adaptarea la mediul psiho-social din care face 
parte.  

Tactul pedagoogic al profesorului rămâne de necontestat. De felul în care profesorul va reuși să atragă 
și să implice elevii în activități de tip non-formal și informal depinde reușita acțiunii educaționale. Aceste 
activități sunt foarte îndrăgite de către elevi.  

 În Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrita, sunt școlarizați un număr de 174 de copii cu 
deficiențe mintale si asociate. Dintre aceștia, un număr de 36 elevi au gama de reprezentări redusă din cauza 
tulburărilor psihice genetice și provin din medii extrem de devaforizante. Părinții acestor copii nu au 
mijloacele necesare pentru a le oferi o excursie și din această cauza lumea lor este mult limitată. Acești 
copii merită să aibă șansa de a cunoaște, de a vedea lumea în care trăiesc și despre care aud doar din carți. 
Pentru acești copii o excursie înseamnă mai mult decat 10 lecții de geografie, biologie si istorie. Ei merită, 
ca dincolo de boala de care suferă, să se bucure de copilărie.  

Participând la activitățile eextracurriculare, copiii vor simti că fac parte din comunitate, vor dobandi 
resursele de autonomie personală, socializare și interacțiune socială pozitivă. Excursiile si dezbaterile, gama 
de activități ludice și ergoterapeutice ce vor fi derulate le va largi posibilitatea de expansiune cognitivă și 
afectivă. Astfel, pe plan comportamental vor dobândi comportamente dezirabile la nivelul grupului, de 
acceptare, ajutorare si solidaritate.  

Pentru elevii cu nevoi speciale, activitățile de tip out-door reprezintă o șansă importantă pentru 
cunoaștere, compensare a nivelului de deficiență și o soluționare la multiplele probleme cu care se confruntă 
în viața cotidiană, iar pentru cadrele didactice implicate, realizarea obiectivelor propuse in activitatea 
educativă si diferențierea demersurilor didactice, punând în centrul activității interesul elevului pentru 
dezvoltare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GRECU CORNELIA ANA 
COLEGIUL NAȚIONAL ”C. D. LOGA” CARANSEBEȘ 

Trăind în aceste vremuri agitate, în care timpul şi-a pierdut răbdarea, trebuie să-i stimulăm pe elevi 
în actul învățării. Instruirea diferențiată permite valorificarea potențialului fiecărui elev ca entitate umană 
distinctă și îngăduie identificarea mai multor tipuri de indivizi și stiluri de învățare. 

Practica pedagogică ne-a demonstrat că stilul de învățare al elevilor este distinct, fiind categoric 
influențat de dominanta intelectuală pe care acesta o posedă. Stilul de învățare reprezintă modalitatea 
preferată de receptare, prelucrare, stocare și reactualizare a informațiilor. Elevul nu este o simplă mașină 
de învățat, el are nevoie de strategii cognitive de percepere, înțelegere și interpretare a lumii, corespunzător 
experienței dobândite. Astfel, instruirea diferențiată înseamnă crearea unor situații favorabile fiecărui elev 
pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor și posibilităților de formare proprii. 

Creativitatea este un fenomen general uman. Ea înseamnă îndrăzneală și poate fi privită ca un mijloc 
de captare și acroșare a interesului elevilor. Deși dezvoltarea însușirilor creative constituie o sarcină a 
învățământului românesc, nu există un obiect de studiu care să urmărească, cu predilecție, acest scop. 
Astfel, am apelat la cercurile literare ca activități extrașcolare, pentru a stimula interesul copiilor pentru 
școală, pentru actul creator, pentru a valorifica potențialul fiecăruia în parte. 

Înfiinţarea unui cerc presupune o susţinută muncă prealabilă. Rolul profesorului este deosebit de 
important în această etapă, el având datoria să explice elevilor scopul, sarcina şi modul de lucru al cercului. 
În unele cercuri predomină caracterul teoretic (de literatură), în altele însă, cunoştinţele teoretice se îmbină 
cu activităţile practice. Planul de lucru al fiecărui cerc (pe an, semestru) se discută în colectivul cercului şi 
este aprobat de direcţiunea şcolii, el făcând parte integrantă din planul de activitate al şcolii. Programul de 
lucru trebuie alcătuit în funcţie de anumite cerinţe (să fie accesibil copiilor, să pornească de la interesele 
lor, să îmbine teoria cu practica, să contribuie la educarea lor) şi trebuie să prevadă numărul, data şi durata 
şedinţelor.  

La prima şedinţă se alege preşedintele cercului şi se stabilesc obligaţiile acestuia. Evidenţa activităţii 
cercului se asigură prin: jurnalul cercului, strângerea diferitelor materiale (referate, lucrări, dări de seamă 
etc.), dările de seamă periodice, expoziţiile, seratele, culegerile etc., care oglindesc succesele cercului.  

Munca în cercuri trebuie să aibă un caracter activ, să promoveze independenţa elevilor, să fie pătrunsă 
de un spirit creator şi să le dezvolte acestora o serie de calităţi intelectuale şi morale. Prin sarcinile pe care 
le primesc membrii cercului, prin organizarea colectivă a muncii şi prin felul cum este îndrumată munca 
cercului, caracterul educativ al activităţii în cerc creşte considerabil. Aceasta înseamnă că este o greşeală 
rămânerea numai la referate şi la discuţii sterile în cadrul cercului. Acolo unde cercurile funcţionează bine 
şi sunt conduse cu pricepere, activitatea lor influenţează pozitiv rezultatele elevilor la învăţătură şi 
disciplină, înteresul pentru școala, precum şi pregătirea lor pentru muncă şi pentru alegerea profesiei.  

Cercurile literar-artistice pe care le-am organizat sunt: cercul de literatură, cercul de creaţie (cenaclul 
şcolar), cercul dramatic. 

Cercul de literatură are drept scop lărgirea cunoştinţelor elevilor în domeniul ştiinţei literaturii, dar 
şi dezvoltarea priceperii de a interpreta fenomenele literare. 

În funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor şi, evident, de conţinut, acest cerc se organizează 
în diverse forme: cerc de citire expresivă, recitare, povestire ( cls.a V-a/ a VI-a), cerc literar propriu-zis, 
cercul tinerilor folcloristi. Scopul general al cercului este educaţia estetică, prin orientarea lecturii elevilor 
şi cultivarea dragostei pentru literatură. În acest scop, se foloseşte o variată gamă de activităţi: lectura, 
recitarea, povestirea, convorbirea, expunerea pe o temă, simpozionul, seara literară, şezătoarea literară, 
seara muzical-literară, concursurile literare, serata costumată, recenzia, audiţii, audio-vizionări, vizionări 
de diafilme, filme, vizionarea de spectacole.  

Cercul de creaţie sau cenaclul literar are ca scop descoperirea şi cultivarea talentului fecăruia, a 
aptitudinilor literare la elevi. Activitățile desfășurate în cadrul acestui cerc urmăresc să dezvolte 
aptitudinile şi talentul literar al elevilor, să-i iniţieze în tainele muncii de creaţie. Activitatea în cenaclu 
vizează depistarea talentelor, însuşirea tehnicilor literare, pătrunderea actului de creaţie, dirijarea 
diferenţiată a elevilor talentaţi. 
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Cercul dramatic. Urmăreşte să descopere elementele talentate în arta interpretării scenice, cultivarea 
aptitudinilor dramatice, formarea unor priceperi elementare de punere în scenă a unui spectacol şi, implicit, 
lărgirea orizontului cultural- literar. 

Tot în activitatea cercului literar intră şi promovarea creaţiilor personale ale elevilor. Munca de creaţie 
a elevilor trebuie privită cu bunăvoinţă, dar apreciată cu obiectivitate, spre a dezvolta în elevi exigenţa faţă 
de ei înşişi. 

Activități desfășurate în cadrul cercurilor literare: 
MICII POEŢI… 
Copilăria într-o secundă 

Te mai aștept încă o seară, 
Să-mi dovedești că încă-s viu, 
Și-n existența funerară, 
N-am învățat prezent să fiu. 
………………………….. 
 Revarsă-ți rochia ta cea neagră 
Peste valea cea străbună, 
Fă-mi sufletul să înțeleagă 
Că adevărul e minciună. 
 ……………………………… 
 Să știi că sunt închis în stele 
Și-mprăștiat în Univers, 
Iar partea vie-a vieții mele 
Zidește moartea într-un vers. 

Te-aștept, copilărie, acuma 
Să mai întinzi și tu, o mână, 
Dar de atâta așteptare, 
Ai devenit și tu, bătrână! 
 (Elev: Cardaș-Răduța Dan Laurențiu) 

Amurg de toamnă 

Pădurea doarme dusă-n ceață, 
Țesându-și visul ei pustiu... 
Un zâmbet rece se răsfață, 
Pe tot ce-a fost odată viu! 

Și-n moartea strălucirii de lună 
Atâta liniște-i acum... 
Pământul parcă-ar sta să spună, 
O taină...cerului de fum! 

Pe-un lac, se plimbă-ngălbenite 
Grămezi de flori ce bat spre mal 
Ca niște vise rătăcite, 
În calea lor spre ideal!.. 
 (Elev: Rosocha Mădălina) 

MICII PROZATORI 
Magia Crăciunului 
Era o seară liniștită de iarnă. Nimic nu părea să anunțe vreo schimbare. Familia Smith aștepta 

Crăciunul. Nu mai era mult, doar două zile și timpul parcă încremenise. 
Fulgi greoi începură să cadă din slăvi amețitoare, aducând, odată cu ei, magia Crăciunului într-o lume 

mai puțin veselă. Chipul tânăr și naiv al lui William, băiatul familiei Smith, căzuse într-o visare adâncă. El 
strângea la piept un îngeraș, punându-și o dorință. Deodată tresărise și privi pe geam, jocul fulgilor de nea 
era o minune! Acum știa că dorința i se va împlini. Trebuie! 

Moleșit de căldura blândă a sobei, băiatul adoarme pe scaun. După câteva clipe părinții vin la el în 
cameră să vadă ce face. Încearcă să-l pună în pat și să-l acopere cu o plapumă pufoasă, albă. Băiatul adormi 
buștean! 

În toiul nopții, William aude un zgomot repetat din bucătărie. Se duce să vadă ce se întâmplă. De 
fapt, zgomotul era de la ușă. Cineva a bătut. Se uită pe vizor să vadă cine este. Nu se putea observa nimic. 
Deschise ușa încet, cu o ușoară teamă! Pe preșul de la intrarea în casă se afla o cutie ambalată cu folie 
strălucitoare plină cu brăduți împodobiți, cu săniuțe, cu oameni de zăpadă, cu Moș Crăciun și strânsă cu o 
panglică roșu-aprins.[…] 

(Elev:Moldovan –Brezoi Patricia) 
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ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORUL MIHAIL RĂDULESCU 
IMPRESII DE COPIL 
“Această întâlnire a rămas vie în amintirea mea şi am învăţat că talentul apare dacă ştim să preţuim 

tot ce avem în jurul nostru.” ( Balint Lidia) 
“Emoţia mă cuprinde ca un fulger. Sentimentele mele faţă de Mihail Rădulescu sunt de respect, 

mândrie şi  
iubire. Această personalitate mi-a oferit un model de viaţă, mi-a demonstrat că aş putea să fiu şi eu o 

scriitoare renumită şi o persoană ambiţioasă.  
N-o să uit niciodată acest eveniment special. “ (Rosocha Mădălina) 
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DESPRE ACTIVITĂȚILE NONFORMALE ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN AFARA 
ACESTEIA 

PROF. GRIDAN VASILE 
PALATUL COPIILOR TG. JIU 

E bine știut ca unul dintre factorii educaționali de importanță majoră în formarea unor personalități 
puternice, armonios constituite, îl constituie activitatea educativă extrașcolară(în care specificul se 
manifestă prin acțiuni implicite) desfășurate planificat cu subiecții instruiti, sau mai simplu, timpul liber al 
elevului, școlarului, preșcolarului, copilului în general. 

Această activitate, esențială în procesul instructiv-educativ, menită să completeze și să consolideze 
activitățile educative formale, apare ca o continuare firească, pe perioada școlară, a activităților complexe 
de învățare(desfășurate fulltime de copii de vârstă mică, preșcolară, mai întâi în familie apoi în instituții 
specializate): jocul. 

Jocul, ca formă complexă de abordare a activităților educaționale, formale, informale și 
nonformale(prin care eșecul este acceptat ca prieten al obținerii succesului), formă de activitate repetitivă 
nondistructivă, de cele mai multe ori necesară în obținerea finalităților căutate – obligatoriu am putea spune 
în dezvoltarea ambiției, voinței, creativității, a obținerii majorităților abilităților specifice unui domeniu, a 
dezvoltării de pasiuni, hobby-uri, a menținerii echilibrului fizic și psihic la toate nivelurile – începe odată 
cu primul zâmbet al mamei și durează toată viața, timpul alocat acestuia devenind din păcate, la majoritatea 
persoanelor, din ce în ce mai scurt pe măsura înaintării acestora în vârstă, fără însă a-și diminua din 
importanță: experiențele dobândite prin joc devin adevărate abilități, deprinderi, trăsături de caracter în 
ultimă instanță, ale vieții de zi cu zi. Formele de joc promovate sunt definitorii în formarea de abilități 
specifice, motiv pentru care mai întâi familia și mai apoi școala, societatea, prin comunitatea locală în 
primul rând, trebuie să își asume responsabilități bine precizate, înțelese și acceptate de către toată lumea, 
în vederea finalizării de obiective bine structurate, științific argumentate, bazate pe acoperirea de necesități 
prezente și viitoare, cu trimitere la obiectivele educaționale naționale, de sistem.  

În sensul celor de mai sus, anii 2000 au constituit un punct de inflexiune al evoluţiei conceptelor de 
educaţie formală, informală şi non-formală, aflate din ce în ce mai frecvent în atenția și abordarea factorilor 
educaționali atât pe plan național cât și internaţional. Pe plan european, iniţiativa promovării activităţii 
educative, şcolare şi extrașcolare, aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a 
concretizat acțiunile prin recomandări ferme în acest domeniu, îndreptate către statele comunitare. 

Câteva dintre aspectele clarificate, stabilite a fi implementate sunt legate de statutul activităţii 
educative şcolare şi extrașcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă,  

necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extrașcolare ca parte esenţială a educaţiei 
obligatorii pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor, 
oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii şi excluziunii sociale, stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, utilizarea potenţialului activităţii 
educative şcolare şi extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor 
în comunitate, recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extrașcolare ca dimensiune semnificativă a 
politicilor naţionale şi europene în acest domeniu.  

Așadar, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 
şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ al fiecărei 
tări comunitare.  

Reiterând mesajul Consiliului Europei transmis în cadrul sesiunilor de la Lisabona din anul 2000 şi 
de la Brussels, din anul 2004, cu privire la rolul educaţiei în societatea contemporană, statele membre 
consideră educaţia(formală și nonformală) o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii 
sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. În acest context, strategia de 
dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extrașcolare proiectată de Ministerul Educaţiei Naționale 
porneşte de la considerentul că că abordarea educațională complementară formal – non-formal asigură plus-
valoarea sistemului nostru educațional.  

1688



Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a 
deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul 
permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Formularea unor obiective clare şi coerente conforme Tratatului 
European Constituţional cu privire la importanţa respectării valorilor fundamentale ale drepturilor omului, 
ale libertăţilor, ale democraţiei şi egalităţii şi racordarea la standardele educaționale europene reprezintă 
baza strategică a acestui document. 

Strategia MEN urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului educational, absolut necesară în 
contextul unor schimbări dinamice, complexe, la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a 
comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea 
modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre 
didactice de diferite specialităţi, parteneri educaționali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi 
comunitate. 

În sistemul de învăţământ românesc, ansamblul activităţilor educative şcolare şi mai ales extrașcolare, 
constituie o modalitate eficientă de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care este permisă 
o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, o monitorizare şi o
evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. În același timp, particularităţile specifice înlesnesc 
implementarea unei noi abordării didactice, aceea prin care elevul devine resursă, producător, lider de 
opinie, adică un participant activ la propria formare. Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, 
interpersonale şi sociale, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară au mereu în atenţie nevoia de adaptare 
la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele 
create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie – proiecte , manifestări punctuale, 
aplicaţii tematice etc, - implică planificări riguroase pentru a oferi posibilitatea abordărilor interdisciplinare, 
cross-curriculare şi transdisciplinare, pentru exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră 
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.  

În concluzie, strategia MEN subliniază importanţa dezvoltării și promovării experienţelor pozitive 
înregistrate în domeniul activităţii educative şcolare şi extrașcolare, fapt ce impune extinderea spaţiului de 
intervenţie în procesul educațional curricular de către toți factorii implicați, în vederea valorificării tuturor 
valenţelor educative ale curriculumului învăţării, totul în interesul maxim al subiecților acesteia.  
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ROLUL ŞI IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

PROF. ÎNV. PRIM. GHIRA SANDA JULIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 

Învățământul românesc pune accent atât pe învățământ de performanță cât şi pe dezvoltarea 
abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. De aceea un rol important „în viaţa” elevilor, 
pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă activităţile extracurriculare. Acestea au un impact activ, atât 
asupra performanţelor şcolare, integrării sociale, cât şi asupra dezvoltării personalităţii elevilor.  

Activitățile extracurriculare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise din mediul educațional 
instituționalizat. Acestea urmăresc identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre talente, 
aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
cunoştinţe pe care le pune în contact direct cu obiectele, lucrurile, fenomenele din natură. Conţinutul acestor 
activități nu e stabilit de o programă şcolară, ci de cadru didactic, în funcţie de dorinţele, interesele, 
trebuinţele elevilor. 

În cadrul desfăşurării activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă într-o 
atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Datorită acestora, ei pot să se exprime liber, 
fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, cei timizi își reduc nivelul de anxietate și își pun în practic 
adevărata lor valoare intelectuală. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru artă, 
istorie, neam, operaţional şi se autodisciplinează. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări şcolare 
pe diverse teme, plimbări, excursii, vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, întreceri 
sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii, proiecte educative. 

Spectacolele reprezintă o formă de activitate extracurriculară prin care elevul face cunoştinţă cu 
lumea artei, frumosului, esteticului; constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, apelând în 
permanenţă la afectivitatea lui. Având în vedere că trăim într-o lume dominantă de mass media, calculator, 
internet, sunt binevenite spectacolele de teatru de păpuși, de iluzionism și magie, de lumini și umbre etc. 
Foarte apreciate sunt spectacolele care implică micii spectatori în derularea lor.  

Serbarea şcolară este o modalitate de cultivare a capacităţilor de vorbire şi a înclinaţiilor artistice ale 
elevilor. Atenție însă la modalitatea de concepere a acestora! O serbare prea lungă nu are un impact pozitiv, 
din contră, ea obosește atât spectatorii cât și pe micii actori. 

 Prin conţinutul însuşit în cadrul acesteia, elevii, încetul cu încetul, cu paşi mărunţi, încep să-şi adune 
o bogăţie de idei, impresii, trăiesc cu emoţii situaţiile concrete. Prin intermediul acestora se realizează
stimularea şi educarea atenţiei, exersarea memoriei. Pentru mărirea stabilităţii atenţiei, trebuie avută în 
vedere intervenţia la momentul potrivit, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de 
suportul afectiv-motivaţional. Cele mai puternice stimulări ale sensibilităţii estetice ale elevului sunt lectura 
artistică, cântecul, dansul, recitarea. Nu oricine are curajul, tăria de a urca pe scenă, de a juca un rol. Cel 
mai mare succes e acela, când reuşeşte să trezescă în sufletul spectatorilor o mare emoţie şi reacţia acestora 
să-i insufle elevului o mai mare încredere în propria sa persoană, să-l stimuleze, astfel încât să dea tot ce e 
în stare. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale (excursii, drumeţii, plimbări), 
copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, lucrurile, fenomenele, anumite 
locuri istorice. Acestea sunt axate, în principal, pe viaţa în aer liber. Plimbarea – o facem cu copiii mai ales 
la casa pregătitoare, cu scopul de a se recrea, de a lua aer, dar în acelaşi timp de a vedea, descoperi şi 
cunoaşte unele fenomene, vieţuitoare şi alte lucruri într-un cadru atractiv. În urma plimbărilor efectuate, 
din materialele adunate se pot realiza lucrări practice, machete, jucării, ierbare, insectare etc. Alte materiale 
ca: frunze, melci, castane, seminţe se pot folosi în activităţile de cunoaştere a mediului, matematică, 
activităţi practice, modelaj etc. 

În cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă de natură, faţă 
de om şi realizările sale. Dominantele acestui tip de activităţi trebuie să fie grija faţă de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectarea acestora. Acestea le oferă 
destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei, cei timizi, posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. Datorită acestor activităţi, elevii pot să reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor artistico-plastice şi modelaj, iar materialele pe care 
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le adună, sunt folosite în activităţile practice sau chiar în jocurile de creaţie. Trebuie menţionat faptul că, la 
vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens, parcă ar fi nişte „adevărate aspiratoare”. 

O altă metodă extraşcolară care stârneşte interesul elevului pentru diferite arii curriculare şi are în 
acelaşi timp, o importanţă deosebită şi în orientarea profesională a elevilor, sunt concursurile şcolare. Cele 
mai cunoscute în zona noastră sunt ComPer și EuroJunior. Pregătirea pentru aceste concursuri oferă alt tip 
de exerciții, alt mod de abordare a conținuturilor predate, se creează oportunitatea „jonglării” cu toate 
cunoștințele asimilate la o anumită disciplină, dar și realizarea de legături interdisciplinare. De asemenea, 
aceste concursuri sunt o bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze mai mult şi cu mai multă 
atenţie. Pot avea acelaşi efect şi concursurile organizate în sala de clasă, de către cadrele didactice din 
şcoală. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, relaxantă, ”nu cu dureri de cap”, vor stimula spiritul 
de iniţiativitate al copilului, îi va oferi prilejul să se integreze în diferite grupuri, pentru a duce la bun sfârşit 
exerciţiile şi, totodată, va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Proiectul educativ este o formă amplă de oraganizare a activităților extrașcolare. Foarte apreciat este 
proiectul SNAC, care presupune derularea unor activitați de voluntariat, activități cu puternice valente 
formative. Toate aceste activități se desfășoară după un plan anual ce vizează mai multe domenii, precum: 
educația pentru valori, educația pentru sănătate, educația pentru viață socială, cunoașterea interpersonală 
etc. Activitățile din cadrul SNAC pot constitui experiențe deosebite pentru participanți și pot da naștere 
unor relații interpersonale de durată, cu puternice influențe pozitive . JA România propune, de asemenea, 
o multitudine de proiecte educative derulate în cadrul unor CDȘ-uri sau ca activități extracurriculare după
un plan bine stabilit și cu suport material din partea asociației. 

Deci, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, care sunt într-o strânsă legătură, dezvoltă gândirea 
critică şi stimulează implicarea elevilor în actul decizional, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 
omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, realizandu-se, astfel, „prietenie strânsă” între elementul 
cognitiv şi cel comportamental.  

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.Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3.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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

GHITA MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.2, GRADINITA NR.3 PERIS- ILFOV 

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 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: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi 
nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 

 Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor şi 
de dorinţele lor. 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.  

 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 
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tehnicilor artistico-plastice. În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de 
prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile 
urmărite  
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RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

PROF. ÎNV.PREȘC.  GHITA MARIANA 

Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și 
posibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 
cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre modernizarea 
metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de 
cooperare dintre diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să realizeze educația 
preșcolară având ca funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității copilului în raport cu nevoile 
specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al comunității sociale. 

Relaţia pedagogică este o variabilă de relaţie umană cu înţelesul de interacţiune pentru atingerea 
scopurilor educaţiei, ca interacţiune ea funcţionează într-o situaţie pedagogică, aceasta fiindu-i suport, în 
care se întâlnesc şi se confruntă mai multe „forţe” rezultate din comportamentul profesorilor şi al elevilor, 
precum şi din condiţiile generale şi specifice ale acţiunii educative.  

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele trei mari „instituţii”: şcoală, familie şi societate atrage 
după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia dar ceea ce e important e că toate sunt 
direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

 Faptul că micul preşcolar intră în contact cu mediul în care trăieşte este ceva normal, însă faptul că 
în dezvoltarea lui sunt antrenaţi alţi factori care au rolul de a-l stimula este un lucru deosebit. 

 Cei trei termeni:grădinița, familie, societate defalcaţi ar arăta aşa: 
Grădiniţa 
 Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului orăşean. Aici 

fiind foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de 
congeneri. Pentru mediul sătesc, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie, deoarece aici copilul dispune de 
o comunitate închegată, dar ea are un important rol de asigurare a unui start şcolar bun.Totuşi şi la sat, acolo
unde copilul petrece foarte mult timp în grădiniţă, funcţia de socializare este foarte importantă. Grădiniţa 
răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se află, de aceea poate 
că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta. “Acasă” la grădiniţă!  

 Şcoala 
 Este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, formează 

competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate alcătuită din 
mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

 Familia  
 În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o identitate 

specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. Familia însăşi 
există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu aceştia, integrează 
schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei. Familia, pentru copil, este 
reprezentată de acei oameni cu care locuieşte în acelaşi spaţiu şi care participă la satisfacerea nevoilor lui, 
dar şi de oamenii importanţi pentru părinţi în al căror spaţiu copilul merge des şi unde are tabieturile sale. 
Casa copilului este mediul în care copilul creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este locul de odihnă şi retragere, 
locul explorării şi al construcţiei de sine. Casa este un „corp matern”, un spaţiuintim pe care copilul nu-l 
împarte decât cu oameni foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă amprenta asupra devenirii lui: părinţii, fraţii 
şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin. Copilul însă nu ezită să-şi 
aproprie spaţii şi să-şi creeze obiceiuri în casele oamenilor apropiaţi cu care el stabileşte legături afective: 
aşa se întâmplă cu casa bunicilor,mătuşilor şi a altor rude.  

Societatea 
Prin participarea în societate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii de 

siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate şi au 
detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine mai 
realistă (care nu este prea încărcată de afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să le gestioneze. Tot 
prin societate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea de 
apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate, siguranţă.  
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 Parteneriatul grădiniţă – familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie, 
grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii 
ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start 
bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii 
caută modele în părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să 
crească mici genii. 

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 societate.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ÎNV.GÎDĂR EUGENIA ALINA 

Educaţia înseamnă mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informaţii. Activităţile 
extraşcolare vin să completeze actul educaţional desfaşurat în şcoala. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extraşcolare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Ca şi caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare se pot constata că acestea cuprind activităţile 
care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară, că au rol complementar 
activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii 
elevilor. Ele ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 
tipurilor de acţiuni derulate. În acelaşi timp oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi 
de dezvoltare plenară a activităţii acestora. Efectele şi implicaţiile participării la activităţile extraşcolare 
asupra elevilorpot fi multe. 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 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. Totodată participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea 
manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocialdar şi cu o 
implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 

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. Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa 
acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 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. Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul 
şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi 
reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. 
Schimburile interşcoli, invitaţia unor specialişti din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor 
în activităţile extraşcolare le face cu mult mai atractive şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi.  

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. Legislaţia educaţională 
românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi al educaţiei 
nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare. 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 
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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.  

Si toate aceste aspecte ar fi perfecte daca aceste activităţi s-ar putea desfăşura şi în comunităţile rurale 
unde implicarea parinţilor este inexistentă, unde oportunitatea de a face o vizită sau o excursie este zero. 
Tot ce putem face noi, cadrele didactice este să îi atragem în cîteva activităţi sportive şi cultural artistice . 

1697



ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ÎN GRĂDINIȚĂ AVÂND LA BAZĂ 
ACȚIUNILE TURISTICE 

PROF. ÎNV. PREȘC. GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA- 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” –GRĂDINIȚA „DUMBRAVA 

MINUNATĂ”- TOPLIȚA, HARGHITA 

Activitățile desfășurate în grădinița de copii sub denumirea activităților pe domenii experiențiale, 
activităților de dezvoltare personală, activităților la alegerea copiilor, le sunt adăugate activitățile 
desfășurate în afara grădiniței, activități numite activități extracurriculare. Toate aceste activități sunt 
desfășurate sub îndrumarea atentă și implicarea educatoarelor. 

Activitățile extracurriculare, în grădiniță de copii, au un conținut specific și sunt complementare 
activităților de învățare realizate în clasă. Activitățile extracurriculare sunt activități care sunt îndrăgite de 
copii, de părinții acestora, care sunt implicați direct în desfășurarea acestora, dar și de cadrele didactice care 
pot urmări copiii în diferite medii și în diferite ipostaze. 

Aceste activități trebuie riguros planificate și alese pentru a putea avea rezultate optime și, mai ales 
pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale copiilor. Respectând aceste lucruri, cu siguranță, acestea vor 
valorifica și dezvolta interesele și aptitudinile copiilor, copiii își vor manifesta spiritul de inițiativă, vor crea 
un sentiment de siguranță și încredere tuturor copiilor, vor contribui la dezvoltarea personalității armonioase 
a copiilor, vor avea un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup. 

Dintre activitățile extracurriculare, cu o deosebită influență formativă, fac parte plimbările, excursiile, 
drumețiile. Întotdeauna un copil va fi entuziasmat de o excursie sau o drumeție, deoarece acestea se 
desfășoară într-un mediu diferit față de cel în care copiii își desfășoară activitatea zilnică. Prin desfășurarea 
unor astfel de activități, copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin 
acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri 
istorice.Prin astfel de acțiuni, copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, își 
formează reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi 
obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumusețile și bogățiile țării. Fiind axate pe viața în aer liber, 
copilul învață să respecte și să iubească natura, omul și realizările acestuia, învață să respecte anumite 
norme de comportaare civilizată. Organizarea unor acțiuni turistice trebuie să țină seama de particularutățile 
de vârstă ale copiilor, de interesele acestora, iar obiectivele acestor acțiuni trebuie să fie simple, clare, 
recreative, stimulatoare, relaxante. Implicarea copiilor în astfel de acțiuni, îi oferă acestuia posibilitatea de 
a trăi experințe de învățare, de a trăi momente în care trebuie să ia decizii, de a se adapta la situații și condiții 
diferite.  

Activitățile extracurriculare ce au la bază acțiuni turistice, sunt activitățile care pun bazele unui viitor 
ecologist, ce va iubi natura, a unui bun ceatățean, care va ști cum să se comporte în diferite situații, a unui 
bun turist căruia îi va plăcea frumusețile țării, dar și a unui bun sportiv care va iubi mișcarea și aerul. 
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COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ 

PROF. ÎNV.PRESCOLAR: GIUBEGA CARMEN MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC„PETRACHE POENARU”, 

 BĂLCEȘTI, JUD. VALCEA 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest 
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi 
şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează 
şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l 
ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 
factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 
formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 
stimula calitatea de om. 

 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra 
posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare 
a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a 
profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă 
are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur 
calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute 
dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a 
afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu 
înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea 
educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un 
raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
• introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială;
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi;
• creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui;
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace

unele roluri sociale; 
• îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de

existenţă; 
• stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei.
  Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra 

dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor;
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;
f. conecta familiile cu membrii şcolii;
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 

şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
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d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să
influenţeze gestiunea şcolară. 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

Bibliografie:  
• Nicola, I., Pedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992;
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. GIUCA ECATERINA 
LICEUL TEORETIC BUZIAȘ 

Odată cu societatea umană a apărut și educaţia - fenomenul social fundamental, specific fiecărei 
organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, 
moral, artistic, fizic. De-a lungul vieţii, asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale pe care specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se 
întâlneşte zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

 Încă din timpul fondării educaţiei îşi are începuturile educația nonformală și conţine majoritatea 
influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale.Are 
acelaşi rezultat formativ, chiar dacă are un caracter mai puţin formal. Acţiunile educative plasate în cadrul 
acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru 
fiecare persoană. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul 
liber, se caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale; caracterul 
dezinteresat al activităţilor; caracterul personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate; caracterul 
hedonist, întrucât generează satisfacţie. 

 Timpul liber are mai multe funcții: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în posibilitatea de 
refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se realizează prin delectare şi 
amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se concretizează în 
îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de autoorganizare a unui stil 
de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ. 

 La noi în țară, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, cum 
ar fi: sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, olimpiade, competiţii 
sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul 
palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de 
profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau coordonatori. 

 Prin aspectul conţinutului şi formele de realizare, educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia 
formală, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor; nu se face o evaluare prin note; oferă răspunsuri concrete la cerinţele fixate; 
permite momente de abstractizare, prin utilizarea cunoştinţelor din viaţa practică; pune în valoare 
aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers 
pluri şi inter-disciplinar; scoate din educaţie funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. 

 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 : 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 nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi comportamente 
antisociale. 

 Este de remarcat conştientizarea de către profesori a rolului nu doar instructiv-educativ, ci şi formator 
al şcolii, de pregătire a elevului pentru viaţă, de mediere între mediul educaţional formal şi non-formal, pe 
baza parteneriatului cu alte instituţii culturale, agenţi economici, cu comunitatea în ansamblul său.  

 În concluzie, acţiunile educative desfășurate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în 
întâmpinarea diferitelor interese ale elevilor, care sunt implicaţi direct în proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor și au un impact pozitiv asupra dezvoltării elevilor. 
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MAMA, FIINȚA CEA MAI DRAGĂ- CONFECȚIONAREA DE CADOURI 
PENTRU MAME 

PROF. GODJA LUCIA MARIA 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG 

STRUCTURA BREB, MARAMUREȘ 

Numele activității proiectului- Mama, ființa cea mai dragă- confecționarea de cadouri pentru 
mame 

Numele cadrului didactic: prof. Godja Lucia Maria 
Numărul participanților: 20 de elevi, un professor, părinții elevilor 
Descrierea activității desfășurate: 
 Activitatea noastră s-a desfășurat în perioada 24 februarie 2018- 8 martie 2018 și a avut ca și scop 

confecționarea de tablouri din fire de lână, tablouri ce au fost dăruite cu ocazia zilei de 8 Martie mamelor 
elevilor. Elevii au adus fire de lână vopsite, iar cu ajutorul unor modele am început să devenim și noi mici 
artiști. Copiii au învățat că dăruind, vor dobândi calități noi: vor fi darnici, iubitori ai părinților, iar aceștia 
îi vor aprecia mai mult. 

 Pentru început și-au ales modelele pe care le-au desenat pe coli de hârtie. Apoi, folosind lipici au 
aplicat aceste fire pe schița făcută în creion. Activitatea a fost relaxantă, dar în același timp și minuțioasă, 
elevii au învățat să lucreze în echipă. A existat permanent spiritul de compețiție, elevii încercând să creeze 
modele proprii sau să le îmbunătățească pe cele primite. 

 Spiritul de echipă a dus la crearea unor relații puternice de prietenie între elevii clasei. Pe tot parcursul 
activității au colaborat și au încercat să realizeze cele mai frumoase tablouri. Activitatea s-a încheiat cu o 
serbare, iar la sfârșit elevii le-au oferit mamelor cadourile surpriză. 

 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. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR: GODZA JUDIT 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR1. VÂRŞOLŢ 

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 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; profesorii 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. . 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. Menţionez 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. Un rol 
important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea 
şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile 
populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la 
dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă 
selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de 
preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, 
de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea 
dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor 
elevilor în diverse domenii ale artei populare.  
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 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. 

1704



ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROFESOR : ANDREEA GOLDSCHMIDT 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

COMUNA PUCHENII MARI 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Ea vine în completarea activităţilor pur didactive şi 
metodice de la clasă. 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. 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. 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]. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt 
diferite din punct de vedere al metodelor folosite, a duratei, a formelor de organizare a activităţii şi a 
conţinutului. 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. Ele sunt o formă complementară de activitate, care stimulează atitudini, valori, încurajează 
competiţia, comunicarea, asumarea responsabilităţilor. 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. 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. Având cel mai larg caracter 
interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme, de la vizionare de filme până la tabere 
şcolare 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. 

Exemple de activităţi extraşcolare: vizite la muzee, excursii, tabere, vizionare de filme, vizionare de 
emisiuni muzicale, de teatru. Toate acestea orientează şi stimulează copii, îmbogăţiindu-le cunoştinţele, dar 
trezindu-le şi dragostea pentru natură, pentru importanţa respectării mediului înconjurător, dar şi faţă de om 
şi realizările acestuia. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

PROF.INV.PRIMAR GOLE CRISTINA-MIHAELA 

 In societatea contemporana problematica educaţiei dobândeşte 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 scoala presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor 
obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in scoala in afara activitatilor obligatorii sau activitati 
desfasurate in afara scolii. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta a 
invatatorilor. 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.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, scolarii mici 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 scolara mica, 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 invatatori, 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 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 
intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in scoala, prin care 
copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

1707



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, 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 muzicale, 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 aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta 
filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Invatatorii 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 scoli 
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. Deci, 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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DE CE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE? 

PROF. GRAMA AURELIA 
COLEGIUL ECONOMIC RM. VÂLCEA 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a dascălilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie 
pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

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 copiilor. 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 
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. 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, îmbinându-se plăcutul cu utilul. 

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 in educaţia tradiţională, indiferent 
dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. 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 

Copiii pot fi stimulaţi şi își 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 sezătorilor literare. Copii 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 și cultură. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria 
și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

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..  

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. 

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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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.  

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

Bibliografie 
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007
2. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007
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RESPONSABIL ȘI SĂNĂTOS 

PROF.ÎNV.PRIMAR:GRAMA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUREZANI, JUD. GORJ 

 Alimentația oamenilor are o mare importanță pentru menținerea stării lor de sănătate și pentru 
calitatea activităților desfășurate de ei. În acest sens este necesară o alimentație sănătoasă si echilibrată. 

 Alimentația este celălalt mare pilon al formulei pentru sănătate, aducând combustibilul de care corpul 
nostru are nevoie pentru a funcționa bine. Se spune că „eşti ceea ce mănânci”. Pentru organism acest lucru 
înseamnă că primeşte zilnic toţi nutrienţii de care are nevoie pentru armonie şi energie. Apoi, sănătatea din 
interior are efecte vizibile pentru aspectul exterior. Iar alimentaţia nu influenţează doar aspectul fizic, ci şi 
starea de spirit. Atunci când mănânci sănătos, te simţi „uşor”, activ, ai poftă de viaţă. Ce înseamnă însă a 
mânca sănătos? Nu este o noutate că nu toate alimentele au aceeași valoare pentru organism. Unele alimente 
sunt bogate în nutrienți, altele sunt așa-numitele „calorii goale”, adică bogate în calorii, provenind din 
zaharuri și/sau grăsimi și sărace în alți nutrienți (de exemplu băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare îndulcite, 
dulciuri concentrate, grăsimi). 

 Mulți elevi consuma cantități mari de dulciuri si băuturi răcoritoare, grăsimi și produse fast-food,stau 
mult timp la televizor sau in fața calculatorului,nu fac mișare și de accea au tendința de a lua in greutate 
și,prin urmare, de a se îmbolnăvi. 

 Pentru a preveni aparitia acestor efecte negative asupra sănătății elevilor, este necesar ca aceștia să-
și formeze unele obiceiuri alimentare sănătoase. 

 Alimentaţia şi mişcarea sunt lucrurile simple la care ne raportăm (şi de care adesea uităm) în căutarea 
unui stil de viaţă mai bun. Şi iată cum, prin fiecare decizie pe care o luăm, prin fiecare acţiune pe care o 
realizăm, ne putem influenţa calitatea vieţii. Iar micile schimbări şi alegerile bune sunt instrumentele cu 
care operăm zi de zi pentru a aduce mai mult bine în viaţa noastră. Alege bine pentru tine! 

 Pentru a trăi, omul are nevoie de putere, forţă vitală, energie. Una din modalităţile de a dobândi 
energie pentru viaţă este alimentaţia. Influenţa alimentaţiei asupra sănătăţii noastre este foarte mare. Hrana 
pe care o ingerăm constituie combustibilul care face să funcţioneze maşinăria atât de complexă a fiinţei 
noastre. Aşa cum nu este totuna dacă unei maşini construită să meargă pe benzină i se pune motorină, la fel 
omului trebuie să i se ofere un “combustibil” potrivit. Alimentaţia este un proces voluntar şi conştient, şi 
de aceea educabil. Aceasta depinde de o decizie liberă a individului. De aceea, aderarea la obiceiurile 
alimentare mai sănătoase reclamă o convingere profundă. Alimentaţia este fără îndoială obiceiul care 
influenţează cel mai mult sănătatea oamenilor. 

Bibliografie 
1. Educație tehnologică și aplicații practice clasa a V-a
2. Stil de viață sănătos – Ed. De Institutul de Sănătate Publică București si Ministerul Sănătății
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

PROF.ÎNV.PRIMAR GRAPINI VICTORIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE –STRUCTURA DOROLEA 

 „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 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. 

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 
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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL PROIECTELOR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE 
LA ELEVI 

PROF. GRECEA VIOLETA MARILENA 
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” 

RÂMNICU VÂLCEA 

Majoritatea ţărilor europene sunt preocupate să reorganizeze activitatea didactică astfel încât elevii 
să îşi formeze competenţe, în condiţiile în care solicitările societăţii în raport cu şcoala sunt din ce în ce mai 
mari şi variate. Preocuparea pentru formarea de competenţe este justificată prin potenţialul acestora de 
transferabilitate în contexte noi, fapt ce ar creşte adaptabilitatea absolvenţilor şi capacitatea lor de a face 
faţă noilor solicitări ale vieţii profesionale. 

În acest context, proiectele eTwinning oferă cadrelor didactice şi elevilor posibilitatea de a ţinti atât 
dezvoltarea competenţelor de bază (dezvoltarea limbajului, calcul matematic etc.), cât şi a competenţelor 
transversale (a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice etc.). 

Unele proiecte au abordat teme circumscrise unei discipline de studiu, altele au îmbinat, de exemplu, 
limbile străine cu ştiinţele, ştiinţa şi filosofia, istoria sau geografia. Astfel, învăţarea unei limbi străine prin 
activităţi didactice la fizică, chimie, matematică etc. au determinat creşterea atractivităţii lecţiilor şi a 
motivaţiei elevilor; activităţile individuale de documentare au fost înlocuite cu dezbaterile şi experienţele 
realizate împreună cu colegii din ţara parteneră. 

Competenţe cheie - Aspecte ale valorii adăugate a proiectelor eTwinning. Exemple de proiecte 
Comunicare în limba maternă - Cunoaşterea limbii unei ţări deschide calea către cultura acesteia, 

iar înţelegerea contextului cultural al celuilalt înseamnă acceptarea şi preţuirea diversităţii. 
Comunicare în limbi moderne - În toate proiectele eTwinning, atât elevii, cât şi cadrele didactice 

trebuie să folosească o limbă străină pentru comunicarea cu partenerii, iar limba maternă pentru 
comunicarea la nivel local. În mod direct sau indirect, toate proiectele eTwinning ar trebui să determine 
ameliorarea competenţelor de comunicare ale elevilor, în sensul competenţelor lingvistice, de utilizare a 
unei limbi străine, dar şi în sens social, de comunicare interpersonală. 

Competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii - eTwinning dezvoltă competenţele tehnologice – 
foarte importante pentru inserţia profesională ulterioară. Foarte multe proiecte vizează matematica şi 
ştiinţele, propunând situaţii atractive şi aplicative de învăţare. Exemple de proiecte de ştiinţe: Measuring 
the circumference of Earth, Science is everywhere, Magic but real experiments etc. Exemple de proiecte de 
matematică: My town in numbers. 

Competenţe digitale – Elevii învaţă folosind tehnologia: internet, mail, prezentări Powerpoint, fişiere 
media etc.  

Competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi) - Autonomia în învăţare este încurajată, în general, de 
noile tehnologii. În cadrul acţiunii eTwinning, cadrele didactice stimulează elevii să îşi asume noi 
responsabilităţi, să reflecteze asupra propriului proces de învăţare, să evalueze activitatea lor şi a colegilor, 
să identifice aspectele care necesită ameliorare. De asemenea, elevii învaţă să îşi prezinte rezultatele 
învăţării, prin portofoliile online. 

Competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice – Autonomia în învăţare este încurajată, 
în general, de noile tehnologii. În cadrul acţiunii eTwinning, cadrele didactice stimulează elevii să îşi asume 
noi responsabilităţi, să reflecteze asupra propriului proces de învăţare, să evalueze activitatea lor şi a 
colegilor, să identifice aspectele care necesită ameliorare. De asemenea, elevii învaţă să îşi prezinte 
rezultatele învăţării, prin portofoliile online. Prin participarea la proiecte de eTwinning, elevii au 
posibilitatea să comunice cu colegi din Europa, să afle elemente de specific cultural sau de specific al 
educaţiei din ţările partenere. Contribuţia eTwinning la comunicarea interculturală a fost subliniată de 
profesorul Piet van de Craen: cu cât schimbul cultural este mai intens, cu atât mai bine îl vom cunoaşte pe 
„celălalt” şi cu atât mai europeni vom deveni. (van de Craen, 2008) 

Competenţe antreprenoriale - Elevii au dobândit competenţe şi cunoştinţe de bază în raport cu 
educaţia antreprenorială, de la aspecte generale (bugetul personal) până la teme foarte aplicate, cum ar fi 
simularea începerii unei afaceri, verificarea cadrului legal şi a paşilor administrativi pentru înfiinţarea unei 
companii etc. Exemple de proiecte: The Pizza Business across Europe, I change my way, My business, 
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Working in a virtual exercise firm. 
Sensibilizare şi exprimare culturală - Parteneriatele eTwinning au o puternică dimensiune culturală. 

Elevii se familiarizează, în mod direct sau indirect cu elemente culturale specifice altor ţări – tradiţii, 
obiceiuri, stil de viaţă. În acelaşi timp, constituie un spaţiu de manifestare a propriei culturi. La intersecţia 
dintre aceste două aspecte, elevii şi profesorii au posibilitatea de a conştientiza importanţa cunoaşterii 
celuilalt, a respectării identităţilor şi valorilor proprii. 

Bibliografie: 
1. GHEORGHE, O., eTwinning în 2008, apărut în Elearning.Romania, 2008, Bucureşti. Disponibil

online: http://www.elearning.ro 
2. VAN DE CRAEN, P., Aventuri pe tărâmuri lingvistice şi culturale, European Schoolnet, 2008
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PAŞTELE LA ROMÂNI 

PROF. GRECU -BĂIAŞ GINA- MARIA 
LICEUL TEORETIC ,, EFTIMIE MURGU’’ / GRĂDINIŢA P.N. BOZOVICI 

LOC. BOZOVICI, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 „Primăvara vine iubiți și dragi copii, 
 Dulce și frumoasă și cu bucurii. 
 Și ne-aduce nouă veste de cântare  
 Și ne zice nouă, și vă zice vouă 
 Hristos a înviat! 
 Cu privirea-I dulce  
 Se uită la voi  
 Și vă zice vouă, și ne zice nouă 
 Înviați și voi!”  
Dragi copii, 
 În noaptea de sâmbătă spre duminica Sfintelor Paști a avut loc un puternic cutremur de pământ, căci 

un înger al Domnului a coborât din cer, răsturnând piatra de la intrarea în peștera unde se afla mormântul 
domnului si de unde domnul Iisus Hristos a înviat și s-a ridicat din mormânt!  

 Îngerul era asemenea unui fulger și haina îi era albă, strălucitoare ca zăpada. 
 Străjile s-au cutremurat la vederea lui și s-au prăbușit la pământ, soldații pierzându-și cunoștința. 

Dimineața când și-au revenit în fire, au alergat în oraș ,în Ierusalim și au povestit arhiereilor, cărturarilor și 
mai marilor poporului iudeu cele întâmplate. Aceștia au ținut sfat cu bătrânii, apoi le-au dat destui bani de 
argint soldaților, zicându-le astfel: „ Duceți-vă și spuneți că ucenicii Lui au venit noaptea pe când dormeați, 
și l-au furat”. Iar dacă zvonul acesta va ajunge la urechea guvernatorului Ponțiu Pilat, îl vom liniștii noi și 
nu veți avea nimic de suferit. ” 

Soldații au luat banii și au făcut întocmai precum au fost învățați, zvonul acesta mincinos 
răspândindu-se printer iudei până în ziua de astăzi.  

 Duminică dimineața foarte devreme, înainte de răsăritul soarelui Salomeea, mama apostolilor Iacov 
și Ioan Evanghelistul (ucenicul iubit ), Maria a lui Cleopa (mama lui Iacov cel mic , a lui Iosi, Simon și 
Iuda) și Maria Magdalena au mers și au intrat în grădina unde se afla mormântul ca să ungă trupul lui Iisus 
cu miruri și mirodenii pregătite din timp. Pe drum se întrebau îngrijorate între ele cine ne va deschide 
intrarea în peșteră la mormânt căci piatra de la intrarea mormântului era foarte mare, dar când au ajuns la 
mormânt, au văzut că piatra de la intrarea mormântului era dată la o parte, iar înăuntru au văzut un înger în 
veșminte albe . Femeile s-au speriat și s-au înspăimântat, dar îngerul i-a spus: „Nu vă temeți! voi îl căutați 
pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. El nu este aici. A înviat din morți, precum a vestit. Iată locul unde a fost 
înmormântat Domnul. Duceți-vă și spuneți ucenicilor Lui că a înviat din morți…”  

 Femeile părăsiseră în grabă peștera mormântului și alergară pline de spaimă și nespusă bucurie să 
vestească pe apostolic și ucenici despre învierea lui Hristos. Dar deodată pe când erau încă ele pe drum 
Iisus le ieși în întîmpinare și le spuse: „Bucurați-vă!„ la velerea Lui , femeile se apropiară cu inimile 
tresăltând de bucurie și se închinară. Atunci Iisus le spuse: ,,Nu vă temeți! mergeți și le spuneți fraților mei 
să meargă în Galileea unde mă vor vedea.” 

 Apostolii și ucenicii Domnului au mers în Galileea la muntele unde le-a poruncit lor Iisus iar când 
L-au văzut I s-au închinat, ei care mai înainte se îndoiseră. Iisus a mai petrecut împreună cu ucenicii Săi 
încă patruzeci de zile timp în care li S-a arătat de mai multe ori încredințându-I de adevărul învierii sale și 
de faptul că el este întradevăr Mesia – Hristos , Fiul lui Dumnezeu întrupat.  

 Și pentru noi ca și creștini Paștile înseamnă Trecerea = Pesah (lb. ebr.) din moarte la viață, de la păcat 
la sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu și de pe pământ la cer de aceea și noi ne salutăm cu multă bucurie 
unii pe alții cu eternal salut pascal: „ Hristos a înviat, 

Adevărat a înviat” ! 

1716



Bibliografie:  
Noul Testament, București 1972,  
Mica Biblie , Bucutești 1992  
Biblia pt. copii , Ștockolm 1992 , București 1995. 
Biblia copiilor, București 1990. 
Biblia mea cu ilustrații București 2003. 

1717



IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN FORMAREA 
ŞI DEZVOLTAREA ELEVILOR 

PROF. GRECU TATIANA 

Activităţile extracurriculare reprezintă o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie. Profesorul poate face multe pentru educarea spiritului creativ al 
elevilor în cadrul activităţilor extracurriculare.  

Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol important 
în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea de a se mişca, 
de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, de a experimenta. Activităţile 
extraşcolare sunt necesare dezvoltării copiilor. 

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 sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile și taberele școlare sunt deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Acestea reprezintă o excelentă îmbinare între programe culturale, educative și multe activități în aer liber. 
Copiii vizitează anumite obiective turistice, desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, 
confecționează diferite obiecte, fac drumeții în masive muntoase, se inițiază în tehnica de escaladă și 
alpinism, în tehnici de orientare în pădure, învață să construiască, în echipă, adăposturi având ca materiale 
din natură crengi și frunze, dansează, cântă, etc.. Reușesc, astfel, să-și pună în valoare abilităţile și să-și 
cultive propriile talente. 

Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul 
rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți. Lucrând în echipă, își dau seama că reușita ține de alegerea, în prima 
instanță, a unui “căpitan” care să conducă pe întreaga activitate, de o bună colaborare și de o maximă 
implicare a tuturor celor prezenți în rezolvarea unei sarcini. Totodată, părerea celor din echipă este 
importantă, iar decizia luată trebuie să fie în raport cu nevoile existente în anumite situații. Copiii reușesc 
împreună să treacă peste momente dificile și, în cazul unor competiții, acceptă, cu fruntea sus, înfrângerea, 
fără a încerca să găsească vinovați sau se bucură cu toții de victorie, încurajându-se unul pe celălalt și fiind 
mândri de munca lor. 

Tot în timpul excursiilor și al taberelor, copiii primesc lecții practice în care învață cum să cheltuiască 
banii și ce trebuie făcut astfel încât aceștia să ajungă pentru toată perioada șederii lor în acel loc. 

Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot lua parte 
opţional sau după recomandarea cadrului didactic corespunzător.  

Participarea la concursuri poate avea numeroase avantaje : 
- Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, copilul are 

ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat daca nu ar fi participat la competiţie. 
De asemenea, pregătirea pentru olimpiade sau concursuri îl poate orienta pe copil către o viitoare carieră. 

- Învăţarea unor lucruri sau abilităţi noi. În afară de informaţiile noi despre domeniul pentru care se 
pregăteşte, copilul învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi învaţă valoarea efortului 
şi disciplinei. Pregătindu-se pentru un concurs , un copil are ocazia să înveţe ce înseamnă perseverenţa, 
răbdarea şi responsabilitatea.  

- Testarea cunoştinţelor asimilate. Concursurile şcolare sunt o modalitate de a verifica nivelul de 
pregătire la care se află copilul.  
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- Învaţă să facă faţă eşecului. Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot fi 
ocazii de a învăţa să facă faţă eşecului. Deşi pare paradoxal, un eşec poate fi o lecţie mai importantă pentru 
un copil decât un succes. A gestiona stările emoţionale care apar în astfel de momente, a nu renunţa şi a 
identifica factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilităţi care îl vor ajuta pe copil atunci când se va 
confrunta cu alte situaţii dificile . 

- Creşterea stimei de sine. Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un rezultat bune, 
copilul învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea contribuie la 
creşterea stimei de sine.  

- Concursurile şcolare mai stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de comunicare, 
imaginaţia şi le oferă o nouă oportunitate de a asimila cunoştinţe noi. Desigur că printre altele vor influenţa 
şi rezultatele şcolare şi vor diminua efortul depus pentru, timpul câştigat dedicându-l aprofundării 
domeniului preferat.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intui și preţui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfășurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa și activitatea unor personalităţi 
de seamă ale știinţei și culturii universale și naţionale, relaţiile dintre oameni și rezultatele concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR GRIGORCEA DANIELA IULIANA 

Astăzi, educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalităților elevilor 
în școala modernă, educația eficientă depinde de modul în care copilul se pregătește pentru participarea la 
dezvoltarea sinelui. Învățarea are rolul de a-i forma pe elevi sub toate aspectele, atât psihic cât și social și 
afectiv. Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extracurriculare, iar cele din urmă sunt foarte importante deoarece completează procesul de învățare.  

De asemenea, prin intermediul acestor activități se pot dezvolta și explora anumite aptitudini ale 
copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu multă dăruire la astfel de 
activități. Un punct forte al activităților extrașcolare este acela că antrenează copiii în activități cât mai 
variate și bogate având o structură aparte. În astfel de context se dezvoltă aptitudini speciale. Astfel de 
activități pot fi : tabere, excursii tematice, piese de teatru, spectacole de operă comică, ateliere creative, 
șezătoare, vizite la muzee, spectacole în aer liber, vizite la obiective istorice și de cultură încărcate de istorie. 
Astfel, copiii sunt stimulați și îți îmbogățesc imaginația și bagajul de cunoștințe. Prin astfel de activități ei 
capătă o gândire independentă, toleranță față de orice idee nouă, capacitatea de a rezolva probleme, 
posibilitatea de a critica constructiv. 

Dacă dacălul este creativ, atunci ora respectivă poate deveni un izvor de inspirație. Dorim ca această 
creativitate a dascălului să trezească în elev diverse pasiuni. Toate aceste lucruri vin din partea educatorului 
și considerăm că fiecare educator este dator să caute să își perfecționeze modul de predare și mai ales de 
raportare la elevi. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case 
memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării 
reprezentărilor despre acestea. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, 
oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar când am coordonat clasa 
I am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. GRIGOROȘCUȚĂ IULIANA 
GRODINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 POMÎRLA, BOTOȘANI 

„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 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 
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. 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, 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 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 in 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 Grădina Zoologică. 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 sezătorilor 
literare. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR CU C.E.S. 
PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

PROFESOR-EDUCATOR: GUBAŞ CARMEN LAURA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIMOTEI CIPARIU’’ BLAJ 

Educaţia cerinţelor educative speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 
paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală: comprehensivă (cuprinzătoare, care nu 
selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, tolerantă, prietenoasă şi democratică, 
naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se la diversitatea de 
cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. Este acceptată în prezent 
noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale 
educaţiei speciale, necesităţile care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi / sau 
caracteristice unei deficienţe precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, problema 
personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este aceea „care 
modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor integra în 
realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa 
posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru se poate realiza nu numai prin 
activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, 
organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi 
pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

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 adecvat.  

În acest scop şcoala noastră s-a implicat într-o serie de proiecte şi parteneriate atât la nivel local, 
zonal, judeţean dar şi naţional care au avut drept scop implicarea elevilor în activităţi diverse care să le 
uşureze integrarea socială dar care să le și formeze abilităţi de adaptare în situaţii complexe, diferite decât 
cele de şcoală. Pe parcursul derulării proiectelor elevii au fost implicaţi în activităţi complexe care s-au 
derulat şi pe timpul vacanţei de vară.  

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la elevii 
cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele 
proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea 
sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de 
intelect.  

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. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul deficienţei este 
mai puţin evident. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea” 
unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv 
pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii 
sociale. 

 Pentru deficientul mintal activităţile extracurriculare pot constitui o adevărată modalitate de 
afirmare, de obţinere a performanţei chiar dacă nu la un nivel foarte ridicat. 
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Fiind alături de aceşti copii şi lucrând cu ei pot afirma faptul că un concurs câştigat, o diplomă primită 
constituie pentru ei o bucurie enormă, un stimulent, o dorinţă de a merge mai departe , de a demonstra că 
performanţa se poate atinge şi în cazul lor. 

 Bibliografie: 
1. Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves
2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti
3. Popescu, G; Pleşă O.(1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAŢIA COPIILOR 

PROF. GUGIU VIORICA 
GRĂDINIȚA NR.35, BUCUREȘTI, SECTOR 5 

Pentru a modela,forma şi educaun om este nevoie de timp şi dăruire din parte celor care doresc să 
facă acest lucru.Vremurile pe care le trăim,cer oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se 
completează pentru propria evoluţie a individului. 

Eficienţa educaţiei în epoca contemporana depinde de gradul în care se pregăteşte copilul/elevul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
lor. 

Învăţământului îi revine astfel misiunea de a-i forma pe copii/elevi sub aspect psiho-intelectual, fizic 
şi socio-afectiv.Pregătindu-i în acest mod îi ajutăm să se integreze mai uşor în societate.Îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare pune în valoare complexitatea finalităţilor educaţionale. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale.Cu cât elevii/copiiisunt 
antrenţi în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut reuşim să le cultivăm interesul pentru activităţi 
socio-culturale.Acest lucru facilitează integrarea în mediul şcolar, oferiră suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei.Activităţile extraşcolare facilitează descoperirea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor 
cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal.Acest cadru permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. 

Sfera influenţelor formative exercitate de educaţia curriculară nu se epuizează odată cu părăsirea 
cadrului instituţional.Astfel competenţele formate în cadrul procesului de învăţământ sunt consolidate şi 
îmbogăţite prin altfel de activităţi ce scot în evidenţă valenţele pozitive şi formative ale spaţiului 
şcolar.Cadrul larg al timpului liber al copilului/elevului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară,rămâne un punct important de manifestare a unor competenţe.Acum,numeroşi 
alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor/elevilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

- educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi  

- educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii 
cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii/copiii pot avea un conţinut cultural, 
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii locale. 

Voi enumera în continuare valenţele formative ale diferitelor activităţi extracurriculare ce ajută la 
educarea copiilor/elevilor dincolo de spațiul instituţional și anume: 

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Excursia este cea care îl relaxează pe 
copil/elev, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante şi îmbogăţirea orizontului cultural. 
Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor/elevilor înţelegând-o ca pe 
un act de ridicare a nivelului cultural.  

 Serbările au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Serbările 
reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, crează buna dispoziţie.Acestea pot varia de la solemna 
evocare istorică la un vesel şi interesant carnaval.Copiii/elevii participă cu însufleţire şi dăruire la pregătirea 
şi realizarea serbărilor.Dorinţa lor este de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, 
satisfacţie.  

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. Oferă 
astfel copiilor/elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, uneori chiar 
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.Acest gen 
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de activităţi stimulează activitatea de învăţare, întregind şi desăvârşind ceea ce copiii/elevii au acumulat în 
cadrul activtăţilor de învăţare. 

Parteneriatele îi ajută pe copii/elevi să aibă succes în cadrul activitîţilor instructiv-educative şi, mai 
târziu, în viaţă.Fiind parteneri în educaţie părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii,creează în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele pot reprezenta o componentă 
esenţială în organizarea şcolii şi la nivelul grupei/clasei.În cadrul parteneriatelor pot fi parcurse următoarele 
conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-
mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din 
diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. 

Concursurile între grupele aceleiaşi vâestă sau între grupe de vârste diferite (pe diferite faze, pe 
diferite teme) promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive. 

Activităţile din cercurile de creaţie favorizează completarea instruirii şcolare şi a educaţiei, având 
efecte pozitive şi îi ajută pe copii/elevi în privinţa sprijinirii procesului de orientare profesională, un câmp 
de exersare a relaţiilor interpersonale şi sociale. 

Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia trebuie să-i 

acordăm atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
preşcolarăă/elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora. 
Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru mediul instituţional şi pentru 
oferta educaţională. 

În concluzie, se pot realiza multe activităţi care duc la educarea spiritului creativ al copiilor/elevilor 
în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, trebuie să se evite critica în astfel de activităţid şi să-i încurajăm 
pe copii/elevi să manifeste feed- back pozitiv.  

Bibliografie:  
MECTS, 2010. Raport asupra Stării Sistemului Naţional de Învăţământ. 
http://www.romaniacurata.ro/spaw2/uploads/files/Starea_Invatamantului_2010.pdf 
 Albu Gabriel,(1998), Introducere într-o pedagogie a libertăţii ,Ed. Polirom, Iaşi 
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ROLUL ACTIVITǍȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR GULEȘ ANCA SILVIA 
LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA, TIMIȘ 

“Creativitatea înseamnǎ strǎpungerea lumescului pentru a gǎsi minunatul”.(Bill Moyers) 

Educația extracurricularǎ are un rol foarte important în formarea personalitǎții școlarilor. 
Activitǎțile extracurriculare au rolul de a completa procesul de învǎțare, alǎturi de activitǎțile 

curriculare. 
Aceste activitǎți, desfǎșurate în afara școlii, dezvoltǎ anumite aptitudini ale copiilor, deoarece se 

desfǎșoarǎ într-un mediu relaxant. Copiii au posibilitatea de a explora, de a-și exprima liber propriile opinii, 
de a se integra mai ușor în mediul școlar, participând cu mai multǎ implicare și entuziasm decât la 
activitǎțile desfǎșurate în clasǎ. 

Activitǎțile extrașcolare cultivǎ interesul elevilor pentru activitǎți culturale, îmbogǎțirea cunoștințelor 
din diferite domenii, petrecerea timpului liber în mod plǎcut și util. 

Învǎțǎtorul poate influența dezvoltarea elevilor, sǎ modeleze caracterul acestora, sǎ îi pregǎteascǎ 
pentru viața socialǎ. În egalǎ mǎsurǎ, cei mici învațǎ sǎ se autodisciplineze, sǎ se descurce singuri în situații 
noi, concrete. 

Vizitele la muzee, castele, monumente, case memoriale, reprezintǎ o modalitate de a le arǎta elevilor 
opera de artǎ, obiecte istorice, dovezi ale trecutului istoric, așezǎri specifice unor zone. 

Vizita la grǎdina zoologicǎ oferǎ copiilor posibilitatea de a observa animale și plante, de a-și îmbogǎți 
cunoștințele despre acestea, de a se exprima mai ușor în alcǎtuirea unor enunțuri sau texte. 

Excursiile și taberele școlare au rolul de a îmbogǎți cunoștințelor elevilor din diferite ramuri. Aceștia 
au prilejul sǎ cunoascǎ frumusețile țǎrii ( peșteri, munți, ape, biserici, mǎnǎstiri), dar și sǎ își arate respectul 
și prețuirea fațǎ de acestea. 

Concursurile școlare pe diferite teme (matematicǎ, limba românǎ, ecologie, creație plasticǎ) au un 
impact deosebit asupra elevilor, deoarece dezvoltǎ spiritul competițional, îi determinǎ sǎ socializeze cu alți 
copii de vârsta lor, dar îi și motiveazǎ sǎ participle în continuare la astfel de activitǎți, datoritǎ premiilor 
obținute. 

Serbǎrile școlare desfǎșurate în preajma unor sǎrbǎtori religioase sau cu ocazia unor evenimente 
importante dezvoltǎ latura artisticǎ a copiilor, oferind acestora posibilitatea de a se exprima liber prin 
expunerea unor roluri, prin muzicǎ. 

Fiecare dascǎl, fiecare școalǎ ar trebuie sǎ încurajeze și sǎ sprijine desfǎșurarea activitǎților 
extrașcolare cu elevii. 

Copiii au nevoie de sprijinul nostru pentru a-și dezvolta și forma caracterul, pentru stimularea 
creativitǎții și inventivitǎții, pentru a deveni tinerii de care are nevoie societatea noastrǎ. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULMU 
PROFESOR: GURĂU SILVIA 

 „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. 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 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. Aceste activități au 
ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la 
astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

 Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia 
trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 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. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ 

AUTOR: PROF. INV.PRIMAR GURBAN VERONICA COSMINA 
GRADINITA P.N. PAULIAN 

 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  

 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, 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 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 

1728



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.  

 Totodată, activităţile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiţii și 
medii noi și uneori dificile. Experienţa dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze concentrarea și 
eficienţa indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 

 Nu în ultimul rând, ei sunt obișnuiţi să lucreze sub presiune încă de la vârste fragede. De exemplu, 
mulţi dintre copiii implicaţi în activităţi extrașcolare participă la competiţii importante, în faţa unei mulţimi 
de spectatori. Acest lucru îi ajută în timp să scape de teama de a se prezenta în faţa unui public numeros și 
le poate crește încrederea în propriile forţe. 

 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE IN GRĂDINIȚĂ 

PROF GURIȚĂ DANIELA MĂDĂLINA 
GRĂDINIȚA CU PP NR 20/DR TR SEVERIN 

 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 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. 
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

AUTOR: GUȚ FLORINA 
UNITATEA DE ÎNV.: LICEUL TEORETIC “N. JIGA” TINCA 

Plasând omul în lumea valorilor umaniste civilizatoare, educația îl înzestrează cu capcitatea de a-și 
alege propria cale de evoluție într-un areal determinant, cu determinări socio-culturale concrete. Prin natura 
ei, educația influentează valoric natura umană, orientând conduita spre activism, atitudine umană sinceră 
față de sine si alții. În cadrul sistemului educativ, distingem două categorii importante care, împreună cu 
orele de curs, cntribuie semnificativ la formarea personalității elevului: activitățile curriculare și activitățile 
extracrriculare. 

Activitățile extrașcolare își propun obiective parțial comune cu educația clasică (componența 
intelectuală și cea de loisir), dar și parțial diferite, în raport cu activitățile extrașcolare. Ca și în primul caz, 
există o anumită activitate de selecție a elevilor ce vor participa (se iau în considerare elemente precum 
inteligența, interesul pentru cunoaștere, puterea de colaborare și cea de adaptare la situații noi), precum și 
o anumită planificare calendaristică.  Activitățile extracurriculare din exteriorul școlii sunt activități ce se
pot organiza atât la nivelul unei clase de elevi, cât și la nivelul întregii școli sau chiar la nivel inter-școli. 
Ele presupun un organizator sau un grup de organizatori și un plan de acțiune aprobat de direcția școlii (iar 
în cazul unor activități de amploare și de către Inspectoratul Școlar). În plus, în raport cu activitățile 
extracurriculare desfășurate în școală, acestea presupun anumite costuri (deplasare, cazare, masă, etc.), care 
vor fi suportate de participanți sau de către sponsori. Aceste activităși dunt considerte programe școlare și 
se prezintă sub următoarele forme: drumeția, excursia, tabăra și școala de week-end. 

Dispunând de teme flexibile şi variate, activitățile extrașcolare propun participanţilor activităţi 
diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor. În acest fel 
contribuie şi la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale a celor implicaţi, facilitând interculturalitatea, 
toleranţa, sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea descoperirii şi exploatării diferitelor 
capacităţi şi talente. Învăţarea prin experienţă practică este un element important, participanţii fiind 
implicaţi în mod direct şi activ, iar competenţele lor deja existente reprezintă un ingredient important prin 
care au posibilitatea de a învăţa de la egal la egal unii de la alţii. 

În concluzie, societatea contemporană pune accentul adesea pe ce pot face oamenii, încurajând 
învățarea prin descoperire și participarea la diverse activități extrașcolare, fie pentru relaxare, fie pentru 
lărgirea orizontului cultural. Cu prilejul acestor activități, copiii pot învăța ușor lucruri noi, pot îmbina utilul 
cu plăcutul prin alegerea activităților pe care urmează să le desfășoare. Prin intermediul acestor activități 
rupem barierele învățământului clasic, unde elevii mai puțin pregătiți pot fi defavorizați. În cadrul acestor 
activități fiecare este bun la ceva, fiecare face ceea ce îi place, se bucură de activități specifice bagajului 
său cultural și educațional, putându-se bucura de reușită.  

În cele din urmă, aceste activități vin în sprijinul activităților didactice din procesul educațional, având 
locul și rolul bine stabilit în procesul educațional. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

GYÖRGYEVA-ILONA, PROFESOR PRIMAR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE 

Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 
fundamentală a pedagogiei. 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”  

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrează 
copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai 
prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și 
implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”. 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ,ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra 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. 

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. 

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 p redare-
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.
 Înainte de toate, este însă important ca pedagogul 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, 
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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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

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: 
1. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.
2. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, 2010
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ÎNVĂŢAREA PRIN COLABORARE 

GRIGORAŞ IONICA 
LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” DIN BACĂU 

Învăţarea prin colaborare este un tip de activitate didactică prin care elevii creează împreună la 
realizarea unui proiect semnificativ. Elevii primesc o sarcină comună de învăţare şi cooperează la 
elaborarea unui produs final, folosind resursele informaţionale oferite de internet sau bazându-se pe 
investigaţia personală în cadrul comunităţii sau al familiei, după care urmează prezentarea adecvată a 
produselor în faţa colegilor sau a echipei evaluatorilor. 

În cadrul atelierului propus în proiectul cu titlul: „Bucuriile iepuraşului!”, învăţarea prin cooperare 
a fost forma de organizare aleasă pentru dezvoltarea deprinderii de învăţare colaborativă.  

Activitatea a fost structurată pe un plan stabilit împreună de către toţi membrii echipelor antrenate 
în proiect. Grupurile mici au avut de realizat sarcini de investigare urmate de completarea unor fişe de 
lucru al căror conţinut a făcut obiectul prezentării în faţa colegilor, iar produsele realizate au constituit 
baza unei expoziţii cu expunere în sala de clasă. Pentru a întări responsabilitatea elevilor, s-a creat un 
grup de evaluatori, format din trei elevi, aceştia realizând o ierarhizare a primelor patru lucrări şi a 
primelor patru prezentări ale materialelor realizate în urma investigaţiilor, urmate de acordarea unor 
diplome realizate de către elevi. 

În timpul desfăşurării activităţilor, elevii au învăţat să colaboreze, punându-se de acord în privinţa 
ideilor vehiculate. Pentru medierea conflictelor, rolul de facilitator i-a revenit profesorului, în principal, 
existând şi lideri informali, în interiorul fiecărui grup. Elevii au învăţat astfel să devină responsabili şi 
să-şi asume greşelile, iar cei care s-au remarcat au primit respect din partea colegilor, astfel că toţi elevii 
au acceptat că e bine să recunoşti valoarea celuilalt, mai ales atunci când sunt respectate normele 
grupului. În aceste condiţii, progresul a fost marcat mai ales la nivel relaţional, astfel încât, în final, toţi 
elevii au fost fericiţi să aibă o contribuţie la realizarea proiectului clasei.  

Pentru a eficientiza lucrul în cadrul atelierului, facilitatorul a creat un mediu favorabil, constând 
în: sentimentul de siguranţă al participanţilor; mărimea grupurilor să determine participarea egală a 
fiecărui copil, fără discriminare; definirea clară a sarcinilor de lucru, în deplină concordanţă cu 
obiectivele urmărite.  

Planul proiectului 
Numele activităţii Bucuriile iepuraşului! 
Tipul activităţii/Domeniul educaţie culturală 
Obiective abilităţi 

motorii 
îndemânare 
percepţia spaţială 

abilităţi 
cognitive 

gândire analitică; 
folosirea regulilor; 
luarea deciziilor; 
sintetizarea informaţiilor 

abilităţi 
sociale 

lucrul în echipă 
ascultarea activă 
comunicarea asertivă 
cooperarea  

Participanţi 30 de elevi (14 – 18 ani); cadre didactice 
Resurse umane profesor; elevi 

materiale materiale reciclabile; laptop; videoproiector 
Durata 15 -19 aprilie 2019 
Locul desfăşurării sala de clasă 
Acţiuni pregătitoare procurarea materialelor 

formarea grupurilor 
stabilirea regulilor de grup 
prezentarea proiectului 
împărţirea sarcinilor 
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Activităţi pe grupe Ce este Paştele? – investigaţie de grup 
Calendarul sărbătorilor de Paşte 
Semnificaţia oului de Paşte 
Masa tradiţională de Paşte – activitate practică 
Felicitări de Paşte 
Paştele în familia mea –poster 
Paştele în lume (poster/PPT) 
Prezentarea rezultatelor şi realizarea expoziţiei 

Adaptări 
necesare 

Materiale 
şi echipamente 

- hârtie colorată; 
- coşuleţe din materiale reciclabile/rămurele; 
- creioane colorate; 
- plastilină; 
- ouă fierte/ouă din hârtie colorată; 
- carioca; 
- carton; 
- plante uscate; 
- dispozitive electronice. 

Reguli - linişte; 
- disciplină; 
- ascultarea opiniei celuilalt; 
- corectitudinea exprimării; 
- întrajutorare; 
- zâmbet. 

Context - siguranţa elevilor (supraveghere); 
- eliminarea factorilor care perturbă comunicarea; 
- muzică specifică sărbătorilor de Paşte; 
- spiritul de glumă. 

Strategii 
de comunicare 

 „Aţi atras şi menţinut atenţia şi interesul 
interlocutorilor? 

Prezentarea a fost bine structurată? 
Aţi utilizat mijloace de prezentare? 
Aţi încurajat intervenţiile, întrebările? 
Aţi utilizat un limbaj simplu, corect, clar? 
Aţi vorbit pe un ton corespunzător? 
Aţi făcut uz de limbajul non verbal? 
Aţi fost bine auziţi? 
Organizarea spaţiului în care a avut loc prezentarea a 

fost eficientă? 
V-aţi încadrat în limita de timp propusă?” 

Evaluare Evaluarea produselor şi acordarea diplomelor 
Criterii de evaluare (câte un punct): 
- corectitudinea exprimării; 
- sintetizarea informaţiilor; 
- noutatea informaţiilor; 
- originalitatea prezentării; 
- gradul de implicare în cadrul lucrului în echipă; 
- capacitatea de cooperare în cadrul grupului; 
- spiritul pacifist; 
- respectarea regulilor; 
- realizarea estetică a produsului final (poster/ 

PPT/felicitare/coşul de Paşte/ornamente etc.) 
- limbajul nonverbal. 
Sugestiile elevilor pentru îmbunătăţirea activităţii 
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Reflecţie Profesorul şi elevii reflectează asupra propriei 
participări în cadrul proiectului şi apoi acordă un calificativ, 
completând arborele satisfacţiei, care este afişat în clasă, 
prin lipirea unui post-it pe care notează un cuvânt – cheie 
sau un simbol. 

Astfel, se poate concluziona că, în grupurile de învăţare prin cooperare, se produc următoarele efecte 
pozitive, cu ecouri pe termen lung în ceea ce priveşte rezultatele şcolare şi dezvoltarea personală: 

- elevii participă activ; 
- profesorul învaţă alături de elevi; 
- fiecare primeşte respectul cuvenit; 
- este apreciat orice efort personal; 
- sarcinile de învăţare sunt provocatoare, astfel încât tinerii lucrează cu plăcere; 
- elevii capătă deprinderi de mediere şi de rezolvare paşnică a conflictelor; 
- se utilizează experienţa şi cunoştinţele anterioare; 
- claritatea obiectivelor proiectului ghidează activitatea elevilor; 
- sunt utilizate instrumentele TIC, pentru investigare, documentare şi pentru realizarea produselor 

finale, necesare prezentării portofoliului fiecărui grup mai mic; 
- elevii învaţă să-şi mobilizeze forţele interioare pentru realizarea la timp a sarcinilor de învăţare; 
- elevii învaţă să-şi gestioneze emoţiile, asumându-şi greşelile, respectând munca sau ideile altora 

şi contribuind la starea de bine a celorlalţi. 
Învăţarea prin cooperare este, aşadar, mai mult decât o punere la aceeaşi masă a unor elevi, cel mai 

bun dintre ei realizând sarcina de lucru, iar ceilalţi beneficiind de rezultate. În cadrul grupului, fiecărui elev 
trebuie să i se asigure cadrul necesar implicării şi asumării propriei responsabilităţi pentru rezultatele 
grupului.  

Resurse web: 
https://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab/index.html 
http://colegiuleconomic.rdsbz.ro/comunicarea/page_15.htm  
https://www.teachervision.com/easter/easter-information-activities?page=2  
https://serc.carleton.edu/sp/library/cooperative/index.html  
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

PROF. GRIGORE MARIANA, GRADINITA VOINICEL, 
CHITILA, JUD. ILFOV 

Activitatile extrascolare au rolul de a dezvolta competentele sociale,lucrul in echipa,colaborarea si 
comunicarea in randul copiilor,integrarea in grup,spiritual de initiative,toleranta fata de ideile celorlalti.De 
accea,activitatile extrascolare il ajuta pe copil sa dobandeasca aptitudini necesare pentru a se descurca in 
cele mai variate situatii de viata. 

Acestea vin in completarea procesului de invatamant si contribuie la descoperirea aptitudinilor 
elevilor in diverse domenii artistice.In acest scop se folosesc si alte forme de activitate,cum ar fi: cercurile 
organizate la diferite obiecte,vizitele si excursiile,concursurile scolare ect.,care contribuie la adancirea 
cunoasterii,la descoperirea,dezvoltarea si valorificarea intereselor si pasiunilor.Ele contribuie la formarea 
si dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoastere,pentru cultura,pentru creatorii ei,la exersarea 
trasaturilor positive de vointa si caracter. 

Activitatile extrascolare au unele particularitati prin care se deosebesc de activitatile scolare.Ele sunt 
diferite din punct de vedere al continutului, duratei,metodelor folosite si formelor de organizare a 
activitatii.Continutul activitatilor extrascolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu;elevii au 
libertatea deplina de a alege continuturile care sunt in perfecta concordanta cu interesele si dorintele 
elevilor.Astfel,acestea devin o forma complementara de activitate-parte componenta a educatiei-care 
stimuleaza valori,aptitudini si dezvolta vocatia,talentul,incurajand competitia,asumarea de responsabilitati, 
comunicarea,abordarile bazate pe initiative,imaginative si optiune.Toate acestea duc la formarea unor 
personalitati complete si complexe. 

Aceste activitati pot imbraca diferite forme:excursii,drumetii,vizite, spectacole cultural-
artistice,tabere scolare,vizionari de filme,competitii sportive, cercuri de creatie,cercuri pe 
discipline,concursuri,care,imprima copilului un anumit comportament,o tinuta adecvata situatiei 
declansand anumite sentimente. 

Prin activitatile la care participa,ei isi insusesc cunostinte in domeniul stiintei, tehnicii,literaturii si 
artei.Participand la actiuni cu character artistic,elevii isi cultiva dragostea pentru frumos.Organizarea si 
desfasurarea activitatilor extrascolare respecta anumite conditii:sunt subordinate procesului de invatamant 
care se desfasoara in clasa;se evita supraincarcarea elevilor;se desfasoara in colectiv,fiind create si 
organizate pe principiul liberului consintamant;la antrenarea elevior trebuie sa se tina seama de 
particularitatile de varsta si ineresele elevilor,precum si de posibilitatile de realizare pe care le au,fara sa fie 
retinuti de la ore sau pregatirea lectiilor. 

Excursiile si vizitele sunt actiuni cu caracter de masa organizate in scopul imbogatirii experientei de 
viata a elevilor.Aceste activitati se organizeaza in functie de continutul lectiilor si prin continutul lor se 
deosebesc de cele cu caracter didactic. 

Activitatile extrascolare respecta principiul egalitatii sanselor,oferind fiecarui elev posibilitatea de a 
implica,indiferent de rezultatele sale scolare.Se dezvolta astfel sentimental incredrii de sine,in foetele 
proprii,fapt care va avea ulterior o mare influenta asupra succesului scolar.Unul din scopurile principale ale 
educatiei non-formale il reprezinta cresterea gradului de adaptabilitate a copiilor in viata sociala,respective 
dezvoltarea autonomiei personale si sociale,a comportamentului in grup. 

Idealul educational vizeaza dezoltarea libera,integral si armonioasa a individualitatii umane,formarea 
personalitatii autonome si creative.Un rol deosebit de important in vederea atingerii acestui ideal il are 
educatia non-formala.Educatia non-formala completeaza educatia formala intr-un cadru institutionalizat 
situate in afara sistemului de invatamant,dar si in interiorul acestuia,constituind o punte intre cunostintele 
assimilate la lectii si informatiile acumulate informal. 

Diferentierea individualizarea demersului educative trebuie sa devina un scop si un mijloc in acelasi 
timp.Dezvoltarea personalitatii elevilor este conditionata de folosirea unor metode adecvate,care sa permita 
individualizarea invatamantului. 

Activitatile extrascolare cer o buna pregatire metodologica din partea profesorilor.Este necesar sa se 
creeze o atmosfera deosebit de favorabila pentru instruire si educatie, sa se ofere posibolitatea de completare 
si aprofundare a cunostintelor si abilitatilor obtinute la lectii,sa fie create conditii de formare a personalitatii 
in spiritual culturii.Prin intermediul acestora se pot dezvolta si explora anumite inclinatii si aptitudini ale 
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copiior.Avand un caracter atractiv,participa intr-o atmosfera relaxanta,cu insufletire si daruire,la astfel de 
activitati,imbinandu-se utilul cu placutul.Un punc forte al activitatilor extrascolare este acela ca antreneaza 
copiiiin activitati cat mai variate si bogate cu o structura aparte,diferita de clasica metoda de predare 
invatare.O acivitate desfasurata intr-un mediu extrascolar permitede asemenea si dezvoltarea unor 
aptitudini special si facilitarea integrarii in mediul scolar. 

Copiii pot fi stimulati si isi pot imbogatii imaginatia creatoare si sfera cunostintelor,prin vizionarea 
de piese de teatru,filme educative,participand la ateliere de creatie,prin dramatizarea unor opera literare sau 
prin implicarea in desfasurarea sezatorilor literare.Ei trebuie sa fie indrumati sa dobandeasca in primul rand 
o gandire independent,toleranta fata de ideile noi,capacitatea de a descoperii probleme noi si de a gasi
modul de rezolvare a lor si posibilitatea de a critica constructive.Este important ca educatorul insasi sa fie 
creativ pentru ca numai asa poate sa aduca in atentia copiilor sai tipuri de activitati extrascolare care sa le 
starneasca interesul,curiozitatea,imaginatia si dorinta de a participa neconditionat la desfasurarea acestora. 

Bibliografie 
1.Iucu,R.,Instruire extrascolara. Perspective teoretice si aplicative,Iasi,Polirom,2001.
2.Cucos,C., Pedagogie, Bucuresti, Polirom,2002.
3.Garboveanu, M.,Creativitatea elevilor in procesul de invatamant, Bucuresti, Litera International,

1981. 

1739



FORMAREA CONTINUĂ PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRACURRICULARE 

PROF. GRIGORE RAMONA LUMINIŢA, 
 LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN CORIVAN” HUŞI 

„Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, 
pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în 
devenire…” 

Educaţia nonformală este considerată drept orice activitate educaţională, intenţionată şi sistematică, 
desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut 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 notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.). 
realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-
educative.  

Această formă de educaţie cuprinde ansamblul activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un 
cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca o punte între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. Educaţia nonformală se desfăşoară într-
un cadru instituţionalizat, în afara sistemului şcolar, cuprinzând activităţi extraclasă/extradidactice (cercuri 
pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, 
competiţii) şi activităţi de educaţie şi instruire extraşcolare, denumite paraşcolare şi perişcolare. Cele 
paraşcolare se dezvoltă în mediul socio-profesional cum ar fi, de exemplu, activităţile de perfecţionare şi 
de reciclare, de formare civică sau profesională. Activităţile perişcolare evoluează în mediul socio-cultural 
ca activităţi de autoeducaţie şi de petrecere organizată a timpului liber în cadrul universităţilor populare, al 
cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acţiuni 
social-culturale sau în familie ori prin intermendiul massmediei. 

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 implemetarea 
unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. 

Educaţia extracurrriculară 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.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor, 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 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 . 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.  
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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 Aceste 
activități trebuie să le privim ca întreguri, nu ca părți rupte și scoase din viața reală a copilului. Ele se 
desfășoară într-un cadru informal, ce le permite tinerilor/elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar 
să reducă nivelul anxietății, să-și maximizeze potențialul intelectual și latura relațional-valorică.  

Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de 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 
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 efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; creează un sentiment de siguranță și încredere 
tuturor participanților; urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor  

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. 

Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a 
organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la căutări, 
cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe domenii, cât mai 
variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR GRIGORE SONIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. APOSTOL ANDREI” BUZĂU 

Activitățile extrașcolare își au 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 în 
diferite domenii.  

Scopul acestor activităţi 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. 

Fără a fi o simplă continuare a lecţiilor, fără a dubla sau a repeta procesul de învăţământ, activitatea 
extracurriculară se leagă organic de munca şcolii şi serveşte realizării sarcinilor instructive şi educative ale 
acesteia. Prin ea se lărgesc, se adâncesc şi se fixează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite de 
elevi în procesul de învăţământ sau în afara acestuia, se dezvoltă gândirea critică și se stimulează implicarea 
elevilor în actul decizional, realizându-se astfel o legătură între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Marea varietate a formelor activității extraşcolare oferă un sprijin efectiv şi multilateral realizării 
tuturor sarcinilor educaţiei. Cu alte cuvinte, aceasta vine să completeze şi să desăvârşească acţiunea 
desfăşurată de şcoală în cadrul procesului de învăţământ.  

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. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de construție 
a învățării. Importante sunt demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele utilizate, cadrul în 
care se desfășoară, punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Printre cele mai importante activităţi extraşcolare pe care le-am realizat împreună cu elevii mei se 
numără: 

• activităţile de decorare a clasei în funcţie de anotimp;
• organizarea de activitati tematice ocazionate de Ziua Mamei, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua

Educației, Ziua Mediului, Ziua Națională etc.; 
• vizitarea muzeelor şi a altor instituţii publice;
• activităţile de socializare: plimbări în oraş, în parc, la cofetărie, la pizzerie;
• activităţile de Crăciun/ Paşti (realizarea de felicitări şi obiecte decorative specifice);
• implicarea elevilor în diferite proiecte;
• vizionarea de spectacole de teatru sau film pentru copii;
• concursurile şcolare;
• organizarea serbărilor ocazionate de sfârşitului anului şcolar;
• activități turistice - excursii, drumeții.
Vizionarea de spectacole constituie o formă de activitate extraşcolară care, deşi îl pune pe copil în 

rolul de spectator, constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, fiind valoroase și prin faptul că 
apelează la afectivitatea copilului, acționând, implicit, asupra dezvoltării emoționale și comportamentale a 
elevilor.  
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
participat cu elevii la concursuri de matematică, de limba română, de lectură, de creaţii artistice și plastice. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să aplice ceea ce au învățat în cadrul orelor de curs, contribuie la 
dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea interesului pentru lectură, la creșterea stimei 
de sine și a încrederii în forțele proprii.  

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Ele au un caracter stimulator 
și contribuie la dezvoltarea artistică a copiilor, valorifică varietatea preocupărilor, intereselor și gusturilor 
școlarilor. Prin intermediul lor, se pune în valoare talentul, munca și priceperea colectivului clasei și produc 
satisfacția muncii depuse, elevii având posibilitatea de a se exprima liber prin teatru, muzică, dans. Am 
realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, la sfârşit de an şcolar, acordând o 
atenție deosebită creării unei atmosfere de sărbătoare și a unui decor specific. 

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, îl relexează, îi 
prilejuiește însușirea unor experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. 
Prin intermediul excursiilor, copiii intră în contact direct cu natura şi cu frumuseţile țării, cu valorile 
culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale organizate ca parte integrantă 
a excursiilor, au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele 
de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării 
reprezentărilor despre acestea, au trezit copiilor interesul şi dorinţa de a afla cât mai multe informaţii despre 
personalități istorice/literare/artistice (Mausoleul de la Mărășești, Castelul Peleș, Cetatea Neamțului, 
Castelul din Bușteni, Cetatea Târgoviște, Turnul Chindiei, Mausoleul de la Mateiaș, Cetatea Râșnov, Casa 
memorială Mihail Sadoveanu, Casa memorială I. L. Caragiale, Casa memorială Ion Creangă, Casa 
memorială Nicolae Grigorescu, Muzeul Ceasului, Muzeul Satului).  

Deplasările în mijlocul naturii, vizitele la muzee unde sunt exponate din lumea plantelor și animalelor, 
la grădini zoologice au fost veritabile lecții ”vii” de științe, geografie, elevii completându-și cunoștințele 
referitoare la forme de relief, floră, faună, și-au format conduite şi norme ecologice (Muzeul Rezervației 
Bucegi, Muzeul Grigore Antipa, Muzeul de Științele Naturii Ploiești, Muzeul cinegetic Posada, Rezervația 
de zimbri de la Vânători - Neamț). 

Un alt element valoros al excursiilor este faptul că sunt activităţi colective, care conduc la creșterea 
coeziunii grupului, elevii devenind mai sociabili, mai deschiși, mai comunicativi. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare 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. 

Bibliografie: 
1) Cernea, M., Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ în

înv. primar, Ed. Discipol, București, 2000; 
2) Crăciunescu, N., Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii ciclului primar, Ed.

Discipol, București, 2000; 
3) Vlăsceanu, Ghe., coord., Neculau, A., „Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Ed. Polirom, 2002. 
4) didactic.ro
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, GROSU LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRFU CÂMPULUI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

Moto: ,,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 procesul instructiv-educativ este foarte important să îmbinăm actitățile școlare pe care le 
desfășurăm la clasă cu activitățile extracurriculare care au valențe formative. 

Activitățile extracurriculare sunt acele activități care vin în completarea activităților de învățare pe 
care le realizez la grupă, având drept scop îmbogățirea informațiilor primite, dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, atrag copilul la integrarea în viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod util și plăcut. Ele 
au o contribuție importantă la formarea personalității copiilor. 

Activitățile extracurriculare au rolul de a dezvolta competențele sociale, munca în echipă, 
comunicarea și colaborarea între copii, spiritul de inițiativă, toleranță față de ideile colegilor, antrenarea 
copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut. 

Activitățile extracurriculare îi ajută pe copiii preșcolari să se adapteze cu ușurință noilor condiții, să 
se dezvolte multilateral. 

Este foarte important să folosim timpul liber al copiilor astfel încât ei să se poată dezvolta, să-și 
găsească activitățile care să le fie de folos, să-i ajute să se poată exprima cu mai multă ușurință și siguranță, 
să-și înlăture frica, emoțiile, să aibă încredere în ei, să fie capabili să ia inițiativă la grădiniță dar și acasă. 

Prin activitățile extracurriculare copiii cunosc persoane noi, socializează cu ele, leagî prietenii, devin 
mai buni, mai toleranți. Copilul avînd astfel prieteni mai mulți, îi va fi mai usor în viitor, să relaționeze cu 
persoanele noi cu care vine în contact și cu care va trebui să lucreze. Pot câștiga deprinderi noi și totodată 
își poate întări încrederea în ei însăși, își pot dezvolta capacitățile de învățare, cultura genetrală, vor aprecia 
artele, frumosul ce ne înconjoară. 

Grădinița trebuie să le ofere preșcolarilor diverse activități de acest gen pentru ai atrage pe copii. Cei 
mici pot fi stimulați și își pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștințelor, prin vizionarea de piese 
de teatru de păpuși, cum ar fi: ,,Alba ca Zăpada și cei șapte pitici ”, ,,Scufița Roșie”, ,,Regele cerb”, ,,Piesă 
de Crăciun”, ,, Piesă de Paște”, filme educative, dramatizarea unor opere literare cu diverse ocazii. 

Șezătorile, serbările școlare, scenetele pe diverse teme, ne dau nou educatorilor prilejul de a-i ajuta 
pe preșcolari să se implice mai mult cu răspundere și plăcere, să-și cunoască mai bine colegii săi din grupă, 
să colaboreze cu ei. Serbările pregătite cu multă dăruire și prezentate cu ocazia anumitor evenimente devin 
un mijloc de educare a voinței, a încrederii în propriile forțe, a ținutei corecte. În cadrul serbărilor de 1 
Decembrie, de Crăciun și de 24 Ianuarie, preșcolarii au posibilitatea de a inerpreta roluri care drept scop 
cunoașterea unor datini și obiceiuri ale poporului nostru românesc, fiind ajutați astfel sădescopere 
frumusețea portului nostru popular, a datinilor, a cântecelor, a dansurilor populare. 

Excursiile organizate cu preșcolarii și părinții acestora cu scopul de a vizita: Cetatea de Scaun a 
Sucevei; Muzeului Satului Bucovinean care reflectă organizarea și activitatea complexă a satului 
tradițional, arhitectura vernaculară a gospodăriilor și a construcțiilor comunitare, a instalațiilor tehnnice 
care ilustrează ocupațiile, meseriile și meșteșugurile zonei, modul de viață al locuitorilor din Bucovina; 
Sala Sfatului Domnesc din cadrul Muzeului de Istorie din Suceava; Muzeul de Științe care este amplasat 
într-o clădire situată în Parcul Central al Municipiului Suceava, unde de la intrarea în muzeu, vizitatorul 
este întâmpinat de un mic grupaj acvaristic, precum şi de un stand cu o ofertă diversificată constând din 
pliante, vederi, alte publicaţii editate de muzeu, ceramică, obiecte de podoabă din pietre semipreţioase; 
Planetariul din Suceava care se număra printre primele trei obiective turistice de acest gen ca mărime din 
țară; Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava; Mănăstirea Dragomirna; Muzeul Apelor din Fălticeni; 
Zimbrăria din Târgu Neamț; Casa Memorială Ion Creangă din Humulești; Casa Memorială Mihai Eminescu 
din Ipotești Botoșani. Toate acestea oferind preșcolarilor și părinților ecestora care i-au însoțit prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, au îmbogățit cunoștințele despre viață plantelor și 
animalelor, momente legate de trecutul istoric. 
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Drumeția ,,Pe cărările Zânei Toanma” a contribuit la dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect 
față de natură, observarea schimbărilor ce au loc în natură, odată cu sosirea toamnei, manifestarea spiritului 
de echipă, dezvoltarea competențelor interpersonale și muncă în echipă. 

,,Carnavalul toamnei” , altă activitate extrașcolară desfășurată cu preșcolarii costumați în fructe și 
legume de toamnă și-au prezentat costumele realizate cu o deosebită creativitate, au recitat poezii, au 
interpretat cântecele, s-au bucurat împreună și au fost recompensați pe măsură. 

Altă activitate extracurriculară intitulată ,,Bunicii mei mă fac fericit! ” a fost desfășurată în cinstea 
bunicilor. Prin această activitatea am urmărit dezvoltarea sentimentului de dragoste și respect față de bunici 
și oamenii în vârstă, familiarizarea copiilor cu semnificația unor evenimente speciale din viața de familie. 
În cadrul acestei activități copiii au pregătit prăjiturele pentru bunici, au recitat poezioare și interpretat 
cântecele. 

Concursurile școlare sunt forme competiționale de activitate extracurriculară organizate pe diferite 
teme: educație rutieră, PSI, educație sanitară, alimentație, interpretare, desene, colaje, picturi, de biciclete, 
role, patine. Pentru participarea preșcolarilor la aceste concursuri, ei au fost recompensati cu premii. 

În cadrul Săptămânii Școala Altfel, timp de o săptămână activitățile didactice sunt înlocuite cu 
activități speciale, pe care educatoare, părinții și preșcolarii le stabilesc împreună. Dintre activitățile 
extracurriculare desfășurate în această săptămână voi menționa următoarele: ,,Minte sănătoasă în corp 
sănătos” – Activitate de educație pentru sănătate; ,,Cel mai frumos ou” – Activitate practico – aplicativă – 
Ateliere de lucru; ,,Unde mă joc? ” – Activitate de educație rutieră; ,, Hai cu noi la Herghelie” – Vizitarea 
Hergheliei ,,Cai de Vis” – Concursuri și jocuri sportive și distractive; ,,Să dăruim din inimă” – Activitate 
de caritate / voluntariat . 

În urma activitățile extracurriculare copiii devin mai siguri pe ei, mai inteligenți, capabili să se 
descuce cu ușurință în orice situație, devin mai creativi, au o imaginație mai bogată. 

BIBLIOGRAFIE 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Lazăr ,V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007.
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAŢIA COPIILOR 

PROF. GROZA CRINA MARIANA 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că 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. Depinde foarte mult şi de măsura în 
care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. Deci, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

În decursul mai multor ani de predare a limbii engleze, începând din clasele primare până la nivelul 
gimnazial, am constatat că elevii sunt mult mai atenți și mai activi când sunt solicitați să desfășoare diferite 
activități și acțiuni din domeniul limbii engleze. 

Efectul unor astfel de întâlniri, cu muzică și expoziții de desene, a fost creșterea interesului elevilor 
față de citit, față de însușirea unor versuri pe care să le prezinte colegilor și profesorilor. 

Aspecte ale civilizației și culturii din țările anglofone, cum sunt Halloween, Valentine’s Day sau zilele 
naționale, cum este 4 Iulie, sunt prilejuri de cunoaștere a acestor țări, istoriei, folclorului, însă fără a cultiva 
modul în care unele au devenit doar prilej de show, distracție exagerată sau chiar de promovare a unor 
culori negative, neconcordante cu principiile educației în școală. 

Activitățile organizate, fie în școală, fie în afara școlii, determină, prin interesul elevilor, o cunoaștere 
mai aprofundată a limbii și civilizației engleze, lărgirea orizontului de cunoaștere al elevilor, care află 
lucruri noi despre răspândirea limbii engleze în lume, în ce țări este limbă de stat, care sunt cele mai 
importante centre culturale britanice, americane, canadiene, australiene, cum să se comporte când ajung în 
spațiul anglofon. 

Putem aminti și alte activităţi extraşcolare cum ar fi: taberele, excursiile, piesele de teatru, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii pot fi 
stimulaţi şi își pot îmbogăți imaginaţia și 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. Copii 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.  

Educația extracurriculară iși 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 frageda vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punîndu-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, dezvoltarea 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. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. Activitățile extrașcolare au un 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. 

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; 
• Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint.
• Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru.

1746



ACTIVITĂŢIL EEXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

PROF. GROZA ELISABETA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 

DROBETA TURNU SEVERIN 
MEHEDINȚI 

Educaţia extracurricularăîşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri și 
în dezvoltarea imaginației și creativității preșcolarilor. 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. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădinița 
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.  

Grădinița 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 învăţare, 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 instructiv-educativ. În acest cadru, numeroşi alţi factori 
acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor.  

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 copiilor 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. 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,copiii 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. 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. 

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 grădiniță, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către 
cadrele didactice în grupă. 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 lucrările şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

Înainte de toate, este foarte important ca profesorul însăşi să fie creativ. Preșcolarii 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 complementare concretizate 
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în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, 
o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente.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. 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. 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 copii . 

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; 
* Surse on-line:
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR GURGU LIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA -TIMIȘ 
/STRUCTURĂ ȘCOALA PRIMARĂ ILOVA 

 Educația realizată dincolo de procesul de învăţământ, adică educaţia extracurrricula-ră, îşi are rolul 
şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. 

 Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ nu epuizează sfera influ-enţelor formative 
exercitate asupra copilului, oricât ar fi de importantă. 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 ele-vilor. Educaţia, prin activităţile extracurriculare, urmăreşte 
identificarea şi cultivarea cores-pondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca dife-rite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, 
cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin spe-cificul lor, imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Copiii se autodisciplinează deoarece în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, îşi asumă responsabilităţi. Prin acest tip de activităţi, 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 în ansamblul ei, fructifi-carea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afir-mare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Vor stimula spiritul de iniţiativitate 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, dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută. 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. 

 Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvol-tarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respec-tarea 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. 

În concluzie, putem menționa că activitatea extracurriculară este o componentă educațională 
valoroasă și eficientă. Generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor 
extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru 
dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

Și, nu în ultimul rând, trebuie menționat că este important ca profesorul să fie creativ, deoarece numai 
acest lucru poate aduce în atenția elevilor formarea unor activități extrașco-lare care să le perturbe interesul, 
curiozitatea, imaginația și dorința de a participa necondi-ționat la desfășurarea acestora. 
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FORMAREA COMPORTAMENTUL ASERTIV PRIN ACTIVITĂȚILE 
EXTRACURRICULARE 

PROF. KARINA HADADEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS, JUD. HUNEDOARA 

În literatura de specialitate, pentru desemnarea unei comunicări eficiente se întâlnesc tot mai des 
sintagmele comunicare asertivă si comportament asertiv. 

Comportamentul asertiv caracterizează persoana care în comunicare nu încalcă nici drepturile 
personale, nici ale celorlalţi, subiectul exprimându-şi emoţiile, preferinţele, dorinţele sau convingerile în 
mod deschis şi onest, într-o manieră socială adecvată. Comportamentul asertiv presupune respect faţă de 
sine şi faţă de ceilalţi, promovând autodezvăluirea, autocontrolul şi aprecierea pozitivă a valorii de sine. 

Asertivitatea este o modalitate eficientă de soluţionare a problemelor interpersonale, intervine în 
relaţionarea umană şi implicit în adaptarea socială. Prin comunicare asertivă tensiunea dintre persoane se 
ameliorează, critica devine constructivă, conflictul se rezolvă. Asertivitatea este rezultatul unui set de 
atitudini şi comportamente învăţate care au ca efect dezvoltarea relaţiilor sociale, creşterea stimei de sine, 
îmbunătăţirea capacităţilor de luare a deciziilor şi de rezolvare a conflictelor (Rakos, 1991).  

Activitățile extracurriculare oferă multiple situații de formare a unui comportament asertiv, de 
aplicare a regulilor asertivității și de comunicare asertivă.  

Exemple de activităţi de comunicare asertivă: 
Există mai multe căi prin care se pot elabora comportamente asertive. 
Un exerciţiu util ar fi observarea reacţiilor celor din jur în diferite situaţii şi încercând în perechi sau 

pe grupe identificarea răspunsurilor asertive, agresive sau pasive. 
Expunem câteva sugestii de construire a unor reacţii asertive în diferite situaţii de viaţă: 
1. Se repartizează elevilor o fişă de lucru şi se solicită reacţiile lor. Exerciţiul se poate realiza

pe grupe de 5 – 6 elevi sau în perechi, după care fiecare grupă / pereche îşi prezintă răspunsurile. 
Câteva exemple de situaţii: 

O persoană vă anunţă că vă vizitează, precizând data şi ora, dar acest lucru nu se mai întâmplă. 
Cum reacţionaţi în această situaţie? 
a. vă enervaţi şi vă gândiţi că nu vă puteţi baza pe oameni
b. vă simţiţi dezamăgiţi şi aveţi impresia că prietenii vă abandonează mereu
c. îi telefonaţi ca să vă interesaţi ce motiv a avut
d. altă reacţie ......................................................
O persoană intră înaintea voastră la rând. 
Ce faceţi în această situaţie? 
a. vă gândiţi că este nepoliticos să i-o spuneţi
b. îi atrageţi politicos atenţia că toată lumea se grăbeşte
c. ridicaţi din umeri şi hotărâţi că este un fapt lipsit de importantă
d. altă reacţie .................................................................................
În şcoală, un coleg obţine o notă mai mare decât tine deşi lucrarea lui este mai slabă decât a ta. 
Ce faceţi? 
a.consideraţi situaţia incorectă, vă duceţi la profesor şi îi spuneţi tot ce simţiţi.
b.consideraţi că situaţia este lipsită de speranţe şi că nu aveţi şanse de reuşită
c.decideţi să ii cereţi profesorului explicaţii referitoare la notarea realizată
d.altă reacţie ..............................................................................
2. Se repartizează grupelor de elevi fişe pe care aceştia le citesc, le discută şi apoi elaborează

răspunsurile. Fişele conţin situaţii care dezvoltă empatia prin transpunerea în rolul personajelor: 
Irina îşi dorea de mult să meargă la McDonalds şi a decis să meargă după teza de la fizică. Şi-a 

strâns banii portiviţi şi după terminarea orelor s-a îndreptat către McDonalds. Câteva prietene şi-au 
exprimat şi ele dorinţa de a merge cu ea. Odată ajunse acolo, numai Irina şi-a cumpărat un meniu complet, 
colegele ei cumpărându-şi numai hamburger. După terminarea hamburgerilor colegele Irinei au început 
să se servească din cartofii prăjiţi ai Irinei. 

Ce aţi face în această situaţie? 
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a.I-ai lăsa să se servească în continuare, sunt doar prietenele tale, nu ar fi frumos să le refuzi.
b.Te-ai supăra pe ele şi le-ai spune că sunt neserioase.
c................................... 
Mariana este asistentă medicală şi are un pacient care o cheamă foarte des în salonul acestuia pentru 

motive nesemnificative chiar şi în situaţia când este foarte ocupată cu alţi pacienţi. 
Ce aţi face în această situaţie? Cum aţi comunica asertiv cu acest pacient? 
Sunteţi profesoară şi aveţi un elev care vă întrerupe permanent ora. 
Cum comunicaţi asertiv cu acest elev? 
Găsiţi şi alte situaţii în care este dificil să dai răspuns asertiv. 
Acest exerciţiu se poate desfăşura sub forma unui joc de rol. 
3. Se împart elevilor în mod individual mesaje în care să utilizeze limbajul responsabilităţii.

Prima afirmaţie este transformată ca exemplu, urmând să se procedeze similar cu celelalte afirmaţii: 
Niciodată nu suni!     Aş dori să suni mai des! 
Întotdeauna întârzii!    ................................................... 
Este o idee stupidă!    ................................................... 
Numănui nu-i pasă de munca mea!  ......................................... 
Întotdeauna mă ignori când mergem în oraş! ................................... 
Nu ţipa la mine!   ................................................... 
Nu ar trebui să faci aşa! ................................................... 
Nu este un lucru important, dar aş dori să discutăm! ...................................... 
Probabil că nu ai timp, dar aş avea nevoie de ajutor la teme! ........................... 

Bibliografie: 
Rakos, R. (1991)- Assertive behavior, New York, Routledge; 
Băban, Adriana (2003) - Consiliere educaţională, Cluj-Napoca. 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ” 

PROF.BALOG FELICIA, 
PROF.HAIDUC AURICA 

GRADINITA CU P.P.NR.3 ŞIMLEU-SILVANIEI 

 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. 

 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: vizionarea în grup a unor spectacole 
la teatrul de păpuşi, 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. 

 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,Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Europei, 
Carnaval; 

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 constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

 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 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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ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 
SERBARE DE SFARSIT DE AN SCOLAR – SEZATOARE IN SATUL 

PAIUSENI 

SCOALA PRIMARA PAIUSENI 
PROF. INV. PRIMAR : HALMAGEAN FLORINA 

Din punctual meu de vedere desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând 
manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma 
spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

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

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, și la sfârşit de an şcolar, 
oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

In sceneta pregatita pentru serbarea de sfarsit de an scolar am incercat sa prezentam traditii si obiceiuri 
pastrate cu sfintenie in satul nostru, din cele mai vechi timpuri. Copiii au fost imbracati in costume populare 
specifice zonei noastre, decorul a fost realizat cu obiecte vechi colectate de la sateni si pastrate in muzeul 
scolii. Activitatea s-a desfasurat intr-un cadru de poveste in care copiii si-au interpretat rolurile cu mult 
entuziam si placere. Prin aceasta activitate extracurriculara, copiii au readus la viata bucuria de a retrai 
momente de mult apuse.  

Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie, atat pentru copii, cat si pentru parinti, 
intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete, dau aripi imaginatiei, 
entuziasmului si stimuleaza gandirea creativa.  

Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico 
Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped • Revista invatamant primar, 
nr.2-3/2001,Editura Discipol 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
PREȘCOLARILOR 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HĂLMĂGEAN RALUCA-ECATERINA 
GRĂDINIȚA P.N. MĂDRIGEȘTI, JUD . ARAD 

 În cadrul societății actuale, provocările vin din spațiul social, fapt ce presupune adaptare și 
autoreglare din partea indivizilor. Dacă educația din școală este insuficientă pentru o dezvoltare armonioasă 
a personalității copiilor, în sprijinul acesteia vin celelalte instituții din contextul socio-cultural. 

 Educația extracurriculară, ca extensie a educației din școală, are menirea să valorifice acest context 
cultural, prin oferirea de noi oportunități de dezvoltare. Astfel, astăzi, rolul cadrului didactic se axează pe 
valorificarea unor situații de viață care să ofere o educație autentică, să producă o învățare inovatoare și să 
dezvolte capacitatea de a rezolva probleme. 

 Activitățile extracurriculare au obiective complementare activităților formale și sunt centrate pe 
copil, pe aptitudinile, talentele, nevoile și aspirațiile lui. 

 Scopul activităților extracurriculare este antrenarea copiilor în activități cât mai variate și relevante 
prin conținutul lor, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale care să dezvolte aptitudini variate 
și atitudini adecvate față de muncă, societate, ceilalți oameni, etc. 

 Astfel de activități, cum sunt de exemplu vizitele la muzeu, expoziții, monumente, locuri istorice, 
constituie un mijloc de a prețui valorile cultural-istorice ale poporului nostru. Vizionarea unor spectacole 
de teatru sau orice alt tip de spectacol, de exemplu, orientează copiii spre diverse domenii de activitate ce 
îmbină diverse arte si îl plasează pe copil în postura de spectator, pentru ca mai apoi să devină actor al 
propriei formări. Excursiile și taberele școlare contribuie la educarea dragostei și respectului pentru natură, 
copiii cunoscând astfel locuri, oameni si realizări ale acestora.Serbările și festivitățile marchează momente 
importante din viața preșcolarilor, acestea având un rol important în dezvoltarea gustului estetic și a 
motivației pentru învățare. De asemenea, concursurile școlare îi motivează pe copii, încurajându-le talentele 
și creativitatea față de domeniul pentru care manifestă interes. Astfel ei își pot exersa capacitatea de a 
rezolva probleme, gândirea critică, creativitatea, imaginația și celelalte procese psihice implicate în 
dezvoltarea personalității lor. 

 Activitățile extracurriculare au cel mai vast caracter interdisciplinar și presupun multă creativitate 
din partea cadrelor didactice. Acest tip de activități imprimă copiilor anumite comportamente și induc 
sentimente pozitive, dând fiecăruia posibilitatea să se exprime pe sine, conformându-se de bunăvoie 
regulilor. Ele produc bucurie, autodisciplină, interes, facilitează acumularea de cunoștințe și formarea de 
deprinderi, organizează plăcut timpul liber, au efect recreativ, activizator și încurajează munca în grup.  

 Aceste activități sunt indispensabile educației actuale întrucât vizează și conținuturi și obiective din 
sfera noilor educații: educația ecologică, educația pentru tehnologie și progres, educația demografică, 
educația pentru nutriție, pentru timpul liber, casnică, etc 

 Activițățile extracurriculare contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, valorifică interesele și 
aptitudinile lor, îi pregătesc pe copii pentru viață (poate și datorită situațiilor de viață autentice în care sunt 
puși copiii prin intermediul acestora)- ceea ce constituie dezideratul principal al oricărui tip de educație. 

Bibliografie: 
1.Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ,

Editura Discipol, București, 2000; 
2. Cucoș, Constantin, Pedagogie, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006;
3. Kelemen, Gabriela, Metodica activităților culturale, civice și recreative, Editura Universității

Aurel Vlaicu, Arad, 2012. 
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ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ-,,POVESTE DE PURIM ” 

AUTOR PROF. HANGA RAMONA IOANA 
LICEUL TEHNOLOGIC,,FRANCISC NEUMAN ”ARAD 

 Activitatea a fost desfășurată în cadrul proietului educative ,,Comunitatea evreiască ” din Arad în 
data de 12 martie 2019 la Liceul Tehnologic,, Francisc Neuman” Arad 

 Competența urmărită a fost -înțelegerea și acceptarea diferențelor față de minorități și comunități 
etnice, religioase și lingvistice. 

 Purim este o sărbătoare evreiască care comemorează eliberarea poporului evreu din Imperiul Persan-
Babilonian antic. Ca multe sarbători evreiești, Purim începe de la apusul soarelui până în ziua 
precedentă.Evreii o sărbătoresc prin recitări publice, oferirea reciprocă de cadouri de alimente și băuturi 
(mishloach manot), pomană pentru săraci (mattanot LA-evyonim), și o masă de celebrare (se'udat Purim). 
Își trimit cadouri, iar copiii primesc tot felul dulciuri .  

 La școală elevii clasei a X a C au realizat următoarele jocuri pentru a învăța povestea sărbătorii 
Purimului prin folosirea jocurilor de improvizație.Profesorul a prezentat elevilor povestea Esterei, iar 
aceștia si-au împărțit rolurile stabilind împreună cine o va interpreta pe Esthera, pe Mordecai și pe Haman. 
Elevii vor fi anunțați că vor participa la un shpiel(cuvântul ,,shpiel,, este o tradiție populară ce dă 
posibilitatea mulțimii să se amuze pe seama personajelor ) 

 Descrierea activității 
 Un elev a fi povestit și a împărțit tuturor elevilor o fișă cu povestea pe scurt a Esterei.Profesorul a 

spus elevilor că este un obicei să te prostești de Purim și de a face un shpiel și a prezentat jocurile de 
improvizație vor fi folosite pentru a îmbina creativitatea cu tradiția 

JOCUL I –jucați piesa după bilet 
 Profesorul a cerut elevilor să scrie pe un bilet, la întâmplare, emoții (fericire, tristețe ,nervozitate 

etc)locuri sau diferite programe tv (reality show-uri, seriale, programe de știri, talk show-uri ) și filme (ex 
.de dragoste , acțiune , dramă, comedii) și să le pună într-o pălărie. Apoi au fost distribuite rolurile elevilor: 
Esthera, Mordecai, Haman, Ahashverosh, Vashti, gărzile… Clasa a fost împărâită în cinci grupe a căte 6 
elevi,iar unui elev, din grup ,care este liderul grupului, i s-a cerut să ia un bilet din pălărie.Pe rând cele cinci 
grupe au venit în față si au jucat scena Purimului folosind cerințele, adică dacă prima cerință a fost știri, 
actorii au prezintat povestea sub forma unei știri. Următoarele grupe au prezentat sub formă de poveste de 
dragoste, acțiune, talk show de televiziun-fiind invitați la Teo în emisiune, reality show-ca participanți la 
Asia Expess. 

JOCUL II-telecomanda 
 Apoi profesorul a cerut elevilor să se grupeze în două grupe, prima grupă a urcat pe scenă și i s-a 

cerut să rejoace sceneta , iar cealaltă să fie pe post spectatorii.Un elev din grupa spectatorilor a fost 
telecomanda. Grupa de pe șcenă a trebuit să înceapă șceneta, în orice moment al scenetei ,,telecomanda,, a 
putut să facă următorele comenzi: Pauză, Înainte, Înapoi, Mișcareîn reluare, iar actorii au fost nevoiți să 
joace piesa după comenzile telecomandei.După un timp a urcat pe scenă cealată grupă, iar un elev din grupa 
nouă a spectatorilor a fost telecomanda,iar ,,Telecomanda,,a folosit comanda de a cere să repete unui actor 
o frază amuzantă de multe ori și i-a ținut în pauză într-o poziție haioasă.

JOCUL 3 - ,,din fericire ” și ,,din nefericire.” 
 La al treilea joc profesorul i-a așezat pe elevi într-un cerc. Scopul a fost ca fiecare actor să spună 

povestea purimului în cerc, fiecare contribuind doar cu o singură propoziție. 
2.Un lider al jocului va începe povestea cu o propoziție, apoi fiecare propoziție va începe pe rând

cu,,din fericire.”,,și ,,din nefericire.”Jocul a fost început așa: 
Rebeca: “A fost o dată ca niciodată un rege numit Ahashverosh.”  
Andrei: “ Din nefericire el avea o soție ce nu dorea să danseze în față prietenilor săi.” 
 Robert: “ Din fericire el era rege așa că a fost ușor să scape de ea.”  
Larisa : “Din nefericire, nu a mai avut regină.”  
Daniel: “Din fericire, multe femei tinere, singure și frumoase trăiau în Shushan.” 
Giulia : “Din nefericire,erau și femei urâte 
Iasmina: “Din fericireRegele Ahasuerus a organizat un concurs de frumusețe 

1756



Miriam: “Din nefericire , au venit prea multe fete  
Maria: “Din fericire regele s-a îndrăgostit de Estera 
Ariana: “Din nefericire Estera era evreică… 
 Activitatea a fost un real success și toți participanții s-au simțit bine și s-au amuzat copios. 
 Coordonator activitate prof. HANGA RAMONA IOANA de la Liceul Tehnologic,,Francisc 

Neuman ”Arad 

Resurse :fișa,hârtie pentru șcenarii, costumații 

Bibliografie:http://www.inliniedreapta.net/happypurim 
 http://www.lookstein.org/resources/purim.htm 
 https://www. jteach.org/project/purim 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EDUCAȚIEI EXTRACURRICULARE 

PROF. INV. PRIMAR, HANTEA ANELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI, DOLJ 

 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.  

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. 

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 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI ABILITĂȚILOR PRACTICE PRIN 
ACTIVITĂȚI SPECIFICE REALIZATE ÎN „ȘCOALA ALTFEL" 

PROF. HERMAN ANAMARIA IOANA 
 COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ 

 Activitatea prezentată s-a desfășurat în cadrul uni atelier de lucru profesori –elevi. Această activitate 
s-a ales în primul rând ținându-se cont de stilulrile de învățare ale elevilior. 

Utilizarea cunoașterii despre stilurile de învățare și inteligențele multiple este o abordare relativ nouă. 
Această abordare este una pe care educatorii au început să o recunoască doar recent. Școala tradițională 
utilizează (și continuă să utilizeze) în principal metode de predare lingvistice și logice. De asemenea 
utilizează o gamă limitată de tehnici de învățare și predare. Multe școli se bazează încă în clasă pe învățarea 
bazată pe cărți, multă repetiție, presiunea examenelor pentru consolidare și recapitulări.  

Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că, atunci când modalităţile de învăţare sunt adaptate 
rezultatelor obţinute la analiza sau testarea stilurilor de învăţare, elevii vor reţine cu mai puţin efort şi vor 
fi capabili sa realizeze creşterea performanţelor şcolare în mai puţin de două săptămâni. 

Stilul de învăţare se referă la simpla preferinţă pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte 
ceea ce am învăţat , ne arată calea şi modalităţile în care învăţăm ,implică faptul că indivizii procesează 
informaţiile în diferite moduri : latura cognitivă, elemente afective-emoţionale, psihomotorii şi anumite 
caracteristici ale situaţiilor de învăţare ; 

Ca ,,modalitate preferată de receptare, prelucrare, stocare şi reactualizare”, are în componenţa lui 
elemente care se dezvoltă ca urmare a expunerii frecvente şi preferenţiale la o anumită categorie de stimuli. 

Stilul de învăţare este considerat unic, specific fiecărei persoane. Copii au nevoie să afle cum 
funcţionează creierul lor pentru a achiziţiona şi procesa cât mai eficient o nouă informaţie, ce abilităţi sunt 
necesare pentru a învăţa, cum abordează un examen, cum rezolvă probleme, cum oameni diferiţi învaţă în 
moduri diferite, cum pot aplica o strategie. Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le place să 
studieze singuri, să acţioneze în grup, altora-să stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii . Alţii preferă 
să facă doar câte puţin din fiecare. Mulţi oameni învaţă în moduri diferite faţă de ceilalţi în funcţie de clasă 
socială, educaţie, vârstă, naţionalitate, rasă, cultură, religie.  

Identificarea şi recunoaştera stilurilor de învăţare se poate realiza şi prin: observarea şi analiza 
propriilor experienţe de învăţare; caracterizarea stilului pe baza explicaţiilor, descrierilor, exerciţiilor 
prezentate în diferite situaţii; discuţii cu specialişti de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică din reţeaua 
de consiliere; participarea activă la activităţile practice cu această temă la diferite ore , cu precădere cele de 
consiliere şi orientare, diverse opţionale; implicarea în programe educaţionale cu această temă (ex. 
optimizarea stilului de învăţare, tehnici de învăţare eficientă); etc. 

Este vital pentru un cadru didactic să folosească o varietate de metode pentru a dezvolta stilurile de 
învăţare identificate. După identificarea stilului de învăţare am participat la exerciţii de autocunoaştere şi 
intercunoaştere, am exersat deprinderile eficiente de studiu (ex. modalităţi de luarea notiţelor) şi le-am 
aplicat la cerinţele învăţării eficiente ( managementul timpului învăţării, igiena învăţării, spaţiul de 
învăţare), am aplicat tehnicile gândirii critice. Am observat că învăţarea este mai bună când am formulat 
scopuri şi obiective clare şi precise, am organizat conţinuturile învăţării precizând de la început obiectivele, 
modalităţile de realizare şi tehnicile de autocontrol. 

 Planul, programul de învăţare elaborat a cuprins activităţi concrete,sa rcini de îndeplinit, 
resurse,termene limită,recompense, stimulând interesul pentru cunoaştere, pasiunea pentru învăţare. 
Verificarea, evaluarea eficienţei metodelor de învăţare prin cunoaştera rezultatelor şi a erorilor în învăţare, 
asigurarea feedback-ului stimulează performanţele. Materialul de învăţat totdeauna a fost prelucrat, 
sistematizat, regândit din mai multe perspective. Am asigurat o atmosferă confortabilă şi o dispoziţie 
afectivă care să ne stimuleze şi să ne susţină, evitând trăirea unor stări emoţionale negative, stresante. Ne-
am autosugestionat pozitiv, dezvoltându-ne încrederea, nu ne-am descurajat în faţa obstacolelor. Am învăţat 
din succesele şi eşecurile personale şi nu numai. 

Activitatea desfășurată s-a realizat în cadrul unui atelir de lucru, care vizează pregătirea de decorațiuni 
handmade pascale folosind în special materiale reciclabile. La propunerea activității elevii s-au arătat foarte 

1759



entuziasmați. Scopul activității a fost dezvoltarea spiritului de echipă, de cooperare şi încredere în ceilalţi, 
formarea deprinderilor și aptitudinilor de lucru în echipă. 

Elevii au fost împărțiți în echipe de lucru , fiecare echipă primind sarcini diferite de lucru. Astfel 
echipele avut ca sarcină de lucru realizarea unor coșuri folosind tehnica origami, realizarea unor decorațiuni 
folosind materiale textile( realizarea unor iepurați), realizarea unor decorațiuni folosind fire textile( au 
îmbrăcat ouă în fire colorate), folosind cartoane colorate au realizat ornamente și felicitări.  

Activitatea s-a desfășurat armonios colaborarea a fost foarte bună între membrii echipei, iar la final 
s-a realizat o expoziție cu produsele realizate. 

Rezultatele așteptate au fost mulțumire și satisfacție din partea elevilor, dezvoltatrea creativității și 
abilităților practice, elevii și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de activități pe viitor 

Bibliografie: 
1.Ioan Cerghit- Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi 2006
2. Segal, J., Dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale, Ed. Teora, Bucureşti, 1999
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PĂSTRAREA TRADITIILOR PRIN ACTIVITĂTI EXTRAŞCOLARE 

HOJDA SOFIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ ,,DRAGOŞ VODĂ” 

MOISEI-MARAMUREŞ 

Maramureşul este bogat în datini şi obiceiuri datorită oamenilor, care au avut grijă să le păstreze şi să 
le transmită nealterate generaţiilor ce au venit după ei. Azi, nouă, dascălilor, ne revine obligaţia de a sădi 
în inimile şi sufletele copiilor sămânţa apartenenţei la un ţinut încarcat de istorie prin tradiţii, limbă, şi port. 

Prin activităţile extracurriculare am urmărit realizarea următoarelor exemple de comportament: 
- să descrie şi să recunoască evenimente importante tradiţionale, culturale, istorice, religioase; 
- să participe afectiv la sărbătorile laice şi religioase ale familiei şi ale comunităţii; 
- să cunoască, să respecte şi să îmbrace portul popular în cadrul diferitelor evenimente; 
- să-şi aducă contribuţia la amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară; 
- să recunoască şi să cânte individual şi în grup cântece legate de sărbătorile calendaristice şi din 

folclorul local; 
- să perceapă estetica artei populare (sculptura, pictura, ţesătura, broderia, mobilierul, icoanele pe 

sticlă sau pe lemn,etc); 
- să cunoască paşi de bază din dansul popular. 
Prin seriozitate, perseverenţă, implicare activă, control, îndrumare nemijlocită, am urmărit realizarea 

obiectivelor propuse cu accent pe conţinut şi pe calitatea muncii, pe munca efectivă cu copiii şi pe o 
riguroasă documentare ştiinţifică. Astfel am îndrumat copiii în activităţi de abilităţi practice, stimulând 
dezvoltarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, încurajând competiţia şi comunicarea, lucrând în perechi, 
în grup sau în echipă. 

Am îndemnat copiii să-şi adune în portofoliul personal poze vechi din albumele familiei, cu membri 
în port popular străvechi, cu imagini ale caselor şi acareturilor vechi, din lemn şi piatră, vechi porţi 
maramureşene sculptate în mod original, versuri ale cântecelor şi doinelor originale, culese de la bunici si 
alte persoane în vârstă, pe care azi le mai auzim doar în spectacole folclorice. Unii au adunat imagini 
reprezentative din perioada sărbătorilor de iarnă: Sorcova, Pluguşorul, Steaua, Trei Crai. 

Prin achiziţionarea de obiecte vechi ( blide, fuse, fier de călcat cu cărbuni, lămpi cu petrol, etc) şi 
obiecte realizate de către ei( linguri din lemn, păpuşi îmbrăcate în costume populare moroşeneşti, covoare 
mici din lână,etc.) am amenajat o expoziţie într-un colţ al clasei,expoziţie vizitată de toţi elevii din şcoală 
şi de părinţi 

Învierea Domnului sau Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, iar prin importanţa 
pe care i-o acordă românii s-au definit ca popor creştin. Bogăţia datinilor şi a obiceiurilor pascale din Moisei 
vorbesc despre puternica credinţă a locuitorilor în Patimile Răscumpărătoare şi în Învierea Domnului. 
Tradiţia spune că în acesta zi oamenii trebuie să-şi înnoiască sufletul. Poate şi anotimpul în care are loc, îi 
conferăă acestei sărbători o grandoare aparte. Primăvara, anotimpul renaşterii, înseamnă speranţă şi bucurie. 
Ca pentru orice mare eveniment, trebuie o pregătire mai aparte. Pentru acest praznic este nevoie de o 
pregătire trupească, dar mai ales sufletească. Pregătirea trupească se face prin ţinerea postului de carne, iar 
cea sufletească prin smerenie şi rugăciune, cu precădere în ’’săptămâna neagră’’. 

În Joia Mare sunt vopsite ouăle, ouă simple, roşii, simbolizând sângele Mântuitorului. Ca semn de 
jale şi doliu, biserica se îmbracă cu veşminte negre, iar clopotele nu mai bat până în noaptea Învierii. Bate 
doar toaca in Joia Mare, chemand crestinii la cele 12 evanghelii, iar in Vinerea Mare, la Prohodul Domnului. 
Niciodată clopotele bisericii nu sună mai frumos ca în noaptea de Inviere, chemându-i pe creştini să ia 
lumină şi să se bucure împreună.  

Aceste obiceiuri pascale sunt cele mai bine păstrate şi se practică an de an transmiţându-se direct 
generaţiilor tinere, iar şcoala le transmite sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Datoria morală faţă de jertfa răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, dar şi faţă de educaţia moral 
religioasă şi cultural artistică ce le-o datorăm elevilor noştri, ne îndeamnă la un demers educativ susţinut. 
În acest sens, am organizat cu elevii mei în timpul Postului Mare, ateliere de încondeiat (împistrit) ouă după 
specificul locului, cu modele din natură (frunze de plante, flori mici, desene geometrice, etc). Am învăţat 
pricesne ce se cântă în această perioadă a anului şi am participat la Maslul pentru şcolari. Toate acestea le-
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am cuprins într-un protocol de parteneriat cu biserica noastră, reprezentată prin preotul paroh, proiect cu 
denumirea ’’ Să-l premărim pe Domnul’’.  

Eficienţa acestor activităţi depinde foarte mult de măiestria dascălului, de felul în care acesta va şti 
să organizeze derularea lor şi mai ales de conduita verbală a celor implicaţi: dialog, schimb de opinii, 
aprecieri, transmiterea mesajelor. Elevii i-am antrenat în activităţi de învăţare într-o atmosferă destinsă. 

Copiii care au participat la astfel de activităţi au dovedit o atitudine participativă izvorâtă din interior, 
au acţionat din proprie iniţiativă, şi-au manifestat voinţa, şi-au dezvoltat capacităţile de relaţionare cu 
ceilalţi, reuşind să ia parte la actul comunicării prin cuvinte, prin tonul vocii, prin expresia feţei şi a 
întregului corp, şi-au învins timiditatea si au căpătat mai multă încredere în forţele proprii, dezvoltându-şi 
astfel posibilităţile de comunicare în cadrul grupului 

Activităţile desfăşurate au un puternic ecou în sufletele copiilor. Astfel sădim în inimile lor dragostea 
pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, fiind un excelent prilej de interrelaţionare între copii, învăţător, 
părinţi şi comunitate. 

Evaluarea nivelului de însuşire şi conştientizare a valorii inestimabile a creaţiilor folclorice, precum 
şi a contribuţiei personale la păstrarea şi transmiterea acestora, se poate face şi prin organizarea unor 
spectacole. Astfel folclorul nu rămâne la stadiul de ’’poveste auzită’’ ci este şi trăită, practicată. 
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VALORIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN CICLUL 
PRIMAR 

ÎNVĂŢĂTOR HOMOC VALERICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ ION CREANGĂ” BUZĂU 

 Ţinând cont de preocuparea constantă pentru creşterea eficienţei actului educaţional şi de accentul 
care se pune pe asimilarea valorilor şi transpunerea lor în acte de conduită, pe partici parea, dezvoltarea şi 
schimbarea care să asigure afirmarea capacităţii de adaptare rapidă la cerin ţele societăţii, putem vorbi 
despre importanţa activităţilor extracurriculare.  

 Activităţile extracurriculare, acele activităţi în afara orelor de clasă, dacă sunt bine organiza te şi 
îndrumate, susţin, întregesc, leagă de practică activităţile de la clasă. De ce vin cu plăcere elevii la 
activităţile din afara clasei? Ele se desfăşoară fără catalog, fără calificative, nu este obli gatorie participarea, 
relaţia dascăl- elev este mai degajată, dispare teama, monotonia, oferă posibi lităţi de manifestare şi copiilor 
timizi sau celor cu posibilităţi de învăţare mai modeste.  

 Educaţia extracurriculară îndeplineşte anumite funcţii specifice: funcţia de petrecere plăcută a 
timpului liber), funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le prile juieşte 
cultivând solidaritatea şi cooperarea), funcţia formativă (interiorizarea valorilor mora le, estetice şi 
spirituale), funcţia vocaţională (face posibilă descoperirea şi dezvoltarea aptitu dinilor personale ale 
elevilor).  

 Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
independența gândirii. 

 Dintre activităţile extracurriculare foarte îndrăgite de elevii clasei mele, amintesc doar câteva: 
serbările şcolare, vizionarea de spectacole de teatru, muzicale,filme, excursiile. 

 Serbările şcolare, care oferă un prilej de manifestare inedită şi nestingherită a valenţelor native ale 
copiilor în faţa părinţilor, admiratori emoţionaţi. O serbare face şi celelalte activităţi de la clasă mai 
productive pentru că într-o serbare se împletesc fructuos cunoştintele de la diferite obiecte şcolare, ce 
îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate sau le dezvoltă 
pe cele mai slab manifestate anterior. Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât 
şi pentru părinţii lor,care se implică în pregătirea şi .confecţionarea de costume, măşti, chiar decoruri,  

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Deşi această formă de activitate îl 
pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deo sebită rezidă în faptul că ea 
constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în fap tul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului .. 

 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 

 În anul şcolar trecut,în săptămâna”Şcoala altfel” am organizat o excursie la Moara de hârtie de la 
Comana, Giurgiu. Micii şcolari au aflat lucruri interesante despre primele încercări ale oa menilor de a 
obţine hârtie. Apoi, au lucrat ei inşişi la producerea manuală a hârtiei din macu latură,,activitatea 
contribuind astfel la înţelegerea necesităţii reciclării hârtiei.Au fost tare mândri de rodul muncii lor şi au 
plecat acasa nu doar cu bucăţica de hârtie obţinută de ei, ci şi cu un bogat bagaj de cunoştinţe despre 
producerea hârtiei, despre protecţia mediului. În Satul meştesugurilor copiii au admirat atelierele şi 
expoziţia de obiecte obţinute prin mestesuguri tradiţionale româneşti: atelierul de olărit, de lucrări din lemn, 
precum şi cel de ţesut covoare. Mulţi copii au văzut pentru prima dată un război de ţesut,,roata olarului deşi 
în casele bunicilor încă se găsesc obiecte lucrate astfel. .Văzând minunatele obiectele care ies din mâinile 
meşterilor populari, au devenit mândri că sunt şi ei parte acestui popor. 

 Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi mă refer la 
televizor , calculator si internet. 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. 
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 Activitățile extracurriculare, având un larg caracter interdisciplinar, contribuie la lărgirea orizontului 
de cultură, prin îmbogățirea cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat 
a timpului liber, oferă modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor încă din claele primare, , 
deoarece sunt factori educativi accesibili sufletelor acestora , 

BIBLIOGRAFIE 
1. Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de

învăţământ”, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Lazăr V., Cărăşel A. “ Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Editura Arves, Craiova, 2007

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât trăiește, 
învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației permanente, 
educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să fie el însuși, receptiv 
la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin 
folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, concursuri, 
competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai importante 
pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de 
trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și 
acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de autorealizare și 
de prestigiu.  

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

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de 
succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  

Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se 
arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  

Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația. 
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, activități 
lipsite de evaluări riguroase. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ȊN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF.INV.PREŞCOLAR HOMONEA NICOLETA 
GRĂDINIŢA PP FURNICUŢA ARAD 

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 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 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 
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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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MIJLOACE ȘI MATERIALE DIDACTICE UTILIZATE ÎN CADRUL 
EDUCAȚIEI MUZICALE 

PROF. HORDENCU IOANA 
GRĂDINIȚA PP ”ION CREANGĂ” MEDGIDIA 

„Muzica a început prin cântec, iar cântecul este cea mai  
bună iniţiere posibilă în muzică.” (Ernest Ansermet) 
 Nici o altă disciplină nu poate egala muzica în ceea ce priveşte diminuarea depărtării dintre „cultura 

şcolară” şi cea „trăită”, şi acest aspect specific subliniază necesitatea de a considera actul interpretativ şi 
de receptare ca mijloace primordiale ale educaţiei muzicale. 

 Aceste două elemente esenţiale propuse copiilor se pot prezenta în diferite forme, devenind materiale 
didactice specifice, baza materială a disciplinei: cărţi de cântece, partituri, instrumente muzicale, metronom, 
camerton sau diapazon, casete şi benzi magnetice, CD-uri pentru audiţie şi video, planşe, scheme, afişe ale 
unor manifestări muzicale, tablouri şi portrete de muzicieni, scene din opere şi balete, materiale didactice 
cu elemente mobile de tipul scăriţelor muzicale, alfabetare cu elemente de notaţie, tablă şcolară liniată cu 
portative, tablouri de comandă sonoră şi vizuală etc. 

Se ajunge astfel la disocierea necesară şi operantă: 
1. mijloace de educaţie muzicală = elementele prin care se realizează acest tip de educaţie: cântece,

piese muzicale integrale sau fragmentare propuse copiilor pentru a fi cunoscute şi însuşite prin intermediul 
interpretării sau/ şi al audiţiei; 

2. materialele tehnice pentru realizarea acestor activităţi specifice sunt cele care servesc acestor
scopuri, respectiv cele amintite mai sus. 

 Pornind de la premisa formulată de Ion Şerfezi, după care "principalul mijloc prin care se realizează 
cunoaşterea unei arte este însăşi opera de artă respectivă", se poale afirma că întreaga activitate de 
educaţie muzicală este centrată pe anumite piese muzicale, în care se găsesc ilustrate problemele de limbaj 
muzical prevăzute de programă. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile muzicale sunt generate de 
repertoriul propus copiilor pentru a fi interpretat sau audiat, şi-şi găsesc rostul numai dacă servesc la 
însuşirea acestuia.  

 AUDIŢIILE MUZICALE 
 Prin intermediul audiţiei muzicale, copiii iau contact direct cu arta sunetelor. Ascultarea activă este 

o activitate intelectuală, imaginativă, care presupune o ascultare bazată pe cauzalitate. Copiii trebuie să ştie:
de ce ascultă anumite fapte sonore, ce urmăresc şi ce trebuie să descopere în urma audierii lucrării muzicale. 
Ei trebuie permanent încurajaţi să-şi motiveze preferinţele muzicale şi să-şi exprime trăirile şi emoţiile 
trezite de lucrarea audiată. 

 Călăuzirea copiilor în parcurgerea etapelor specifice, de la ascultarea empirică, pasivă la cea 
conştientă şi activă are un rol hotărâtor în dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii şi în dezvoltarea 
gustului estetic al acestora. 

Resursele instructiv-educative ale audiţiei muzicale sunt la fel de valoroase ca şi cele ale activităţii 
de cântare. Pedagogul Vasile Vasile afirmă, în acest sens: „o audiţie organizată şi desfăşurată în condiţii 
corespunzătoare oferă elevilor mai multe cunoştinţe decât orice teoretizare.” Eficienţa audiţiei în 
activitatea muzicală depinde însă de îndeplinirea următoarelor condiţii: să fie accesibilă, să aibă valoare 
estetică şi educativă, să fie în concordanţă cu subiectul activităţii. Treptat, dacă audiţiilor muzicale li se 
asigură permanentă continuitate ca şi o îmbogăţire progresivă şi calitativă a materialului audiat, se poate 
trece la audierea unor lucrări vocale şi instrumentale mai dezvoltate. 

 Familiarizarea copiilor cu datele specifice creaţiei muzicale se poate realiza eficient prin intermediul 
lecturilor muzicale. Acestea prezintă conţinuturi specifice istoriei muzicii, formelor şi genurilor muzicale 
într-un limbaj accesibil copiilor. Toate aceste date cu privire la compozitori, creaţie şi interpretare constituie 
achiziţii importante pentru copii, ce au rolul de a lărgi orizontul de cunoaştere al acestora şi de a le pune la 
dispoziţie elemente suplimentare pentru înţelegerea corectă şi profundă a unor lucrări celebre. 

 Finalul momentului pregătitor al audiţiei poate fi însoţit de stingerea luminii sau închiderea ochilor, 
procedee ce pot apropia şi mai mult activitatea din clasă de atmosfera unei săli de concert. Urmărind 
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izolarea ascultătorilor de alţi stimuli, mai ales vizuali, aceste procedee pot ajuta la sporirea randamentului 
percepţiei muzicale. 

 REPERTORIUL DE CÂNTECE 
 Cântecul este principalul mijloc de realizare a educaţiei muzicale şi reprezintă însăşi arta muzicii. 

Fără cântec, lecţia de educaţie muzicală este lipsită de conţinutul ei firesc. 
 Valoarea estetică a unui cântec este dată de elementele muzicale din care este alcătuit, de valoarea 

fiecărui element în parte şi de felul cum sunt îmbinate între ele. Cântecele valoroase din punct de vedere 
estetic se caracterizează printr-o simplitate a mijloacelor de expresie, îmbinată cu sinceritatea şi 
profunzimea ideilor şi a sentimentelor din conţinutul lor. 

 Valoarea educativă este dată de text şi de muzică şi se manifestă prin ideile, sentimentele şi atitudinile 
pe care le trezesc şi le dezvoltă cântecele în sufletele celor ce participă la audierea şi interpretarea lor. În 
imaginile artistice ale cântecelor, copilul trebuie să se regăsească pe sine, pentru ca în felul acesta să 
considere cântecul ca parte integrantă din viaţa lui. Muzica însăşi, prin forţa ei emoţională acţionează asupra 
copiilor şi în sens educativ, melodia având drum direct spre sufletul acestora, uşurând crearea unor stări 
afective în concordanţă cu conţinutul de idei exprimate de text. 

 Desemnarea cântecului ca mijloc principal de realizare a educaţiei muzicale rezultă din importanţa 
pe care o are în formarea deprinderilor muzicale, precum şi din contribuţia sa la realizarea educaţiei estetice 
şi intelectuale a copiilor. 

 INSTRUMENTELE ŞI JUCĂRIILE MUZICALE 
 Sonorităţile instrumentelor muzicale sunt identificate de către copii prin interrmediul audiţiilor. 

Majoritatea lucrărilor oferite spre audiere sunt interpretate de către ansambluri instrumentale – taraf, 
orchestră, copiii având sarcina de a identifica instrumentele după timbrul lor specific, care se evidenţiază 
pregnant mai ales în pasajele în care instrumentul vizat deţine un rol prioritar. Copiii vor face cunoştinţă cu 
instrumentele muzicale atât prin intermediul descrierilor şi al imaginilor, dar mai ales prin intermediul 
audiţiilor muzicale 

 Jucăriile muzicale reprezintă tipul de jucării ce ne interesează în mod special. Aceste jucării, pe lângă 
faptul că provoacă o imensă bucurie copilului, constituie şi un mijloc de dezvoltare a auzului muzical. 
Jucării precum tamburina, păsări care cântă, cutiuţe muzicale, fluiere şi alte instrumente muzicale în 
miniatură care sunt uşor de folosit, îi trezesc copilului interesul faţă de sunetele muzicale şi de muzică în 
general.  

 Acompanierea cântării vocale cu ajutorul instrumentelor de percuţie sau jucăriilor muzicale 
constituie un mijloc valoros de stimulare a tuturor copiilor, inclusiv a celor mai puţin dotaţi din punct de 
vedere muzical. La îndemâna copiilor pot fi puse o serie din cele mai simple instrumente muzicale cum 
sunt: tobiţa, tamburina, xilofonul, trianglul, clopoţelul, beţele, fluierul, triola, pianul–jucărie, trompeta, fără 
a încheia lista care eventual poate fi îmbogăţită cu alte instrumente şi jucării muzicale confecţionate. Prin 
confecţionarea acestora de către elevi avem o dublă realizare şi anume dezvoltarea abilităţilor practice de 
realizare şi mânuire precum şi dezvoltarea simţul practic în concordanţă cu cel artistic.  

Perfecţionarea mijloacelor şi materialelor de învăţământ poate contribui la depăşirea stadiului sălilor 
de clasă tradiţionale şi adaptarea lor profilului şi necesităţilor disciplinei prin înfiinţarea cabinetului de 
muzică. Acesta poate deveni locul de desfăşurare a activităţilor artistice ale şcolii, constituind „o formă de 
tranziţie spre sala de concert, de operă şi de spectacole”. 
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ROLUL ACTIVITǍȚILOR EXTRAŞCOLARE ȊN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

PROF. HOROIU LAURA 
ŞCOALA GIMNAZIALǍ‟VASILE ŞEICARU‟, COM.OANCEA, 

JUD.GALAȚI 

„Sǎ nu-I educǎm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceastǎ lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite sǎ ştim cum va fi lumea lor. Atunci sǎ-i ȋnvǎțǎm sǎ se adapteze.‟ 

  (Maria Montessori-‟Descoperirea copilului‟) 
 Ȋn ultimul timp,devine tot mai evident faptul cǎ educația extracurricularǎ ȋşi are rolul şi locul bine 

stabilit ȋn formarea personalitǎții şcolarilor. Ȋn şcoala contemporanǎ, o educație eficientǎ, depinde de gradul 
ȋn care se pregǎteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine,punându-se bazele formǎrii 
personalitǎții acestuia. Ȋn acest cadru, ȋnvǎțǎmântul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare social cât mai uşoarǎ. 

 Activitǎțile exraşcolare contribuie la formarea personalitǎții elevului. Sunt importante şi utile. Dar 
sunt anumite aspect care ar putea sǎ influențeze succesul acestora,printre acestea numǎrându-
se:desfǎşurarea acestora dupǎ programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau ȋnainte şi aceştia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai ȋncǎrcat. Profesorii cautǎ soluții pentru 
valorificarea lor. Ei urmǎresc programul elevului din ziua respectivǎ, cât a avut de ȋnvǎțat sau de scris. Dar 
este suficient? Ȋntrebând elevii despre aceste aspect, au recunoscut cǎ este destul de greu sǎ desfǎşori multe 
activitǎți extraşcolare. Se pune ȋntrebarea: cum ȋi determinǎn pe elevi sǎ se implice ȋn desfǎşurarea 
activitǎților extraşcolare? 

 Complexitatea procesul educational impune ȋmbinarea activitǎților curriculare cu cele 
extracurriculare, iar ȋn acest caz, parteneriatul educațional devine o necesitate. Ȋn opinia mea, activitǎțile 
extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
ȋnvǎțare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite ȋnclinații şi aptitudini 
ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participǎ ȋntr-o atmosferǎ relaxantǎ, cu ȋnsuflețire şi dǎruire, 
la astfel de activitǎți, ȋnbinându-se utilul cu plǎcutul. 

 De-a lungul anilor, activitǎțile extraşcolare au luat forme variate, toate având ca scop ȋnvǎțarea 
nonformalǎ şi petrecerea ȋn mod plǎcut a timpului liber. Prin aceste activitǎți, care cuprind domenii şi arii 
foarte mari, elevii ȋşi pot dezvolta anumite competențe şi abilitǎți necesare unei bune dezvoltǎri armonioase 
pentru o integrare ȋn societate. Când vorbim de activitǎțile extraşcolare, ne referim la acel program la care 
elevul participǎ dupǎ ore şi ar trebui sǎ facǎ acest fapt cu plǎcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitǎțile necesare unei bune dezvoltǎri, gǎsindu-şi prin acestea ȋnclinațiile, talentul şi domeniul ȋn care ei 
vor fi performanți. 

 Un punct forte al activitǎților extraşcolare este acela cǎ antreneazǎ copiii ȋn activitǎți cât mai variate 
şi bogate cu o structurǎ aparte, diferitǎ de clasica metodǎ de predare-ȋnvǎțare. O activitate desfǎşuratǎ ȋntr-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrǎrii ȋn 
mediul şcolar. Trebuie sǎ ținem cont cǎ, indiferent ce metodǎ se adoptǎ ȋn educația tradiționalǎ, indiferent 
dacǎ are o finalitate pozitivǎ şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodatǎ sfera influențelor 
formative exercitate asupra copilului. 

 Ca professor de limba şi literatura românǎ, am cǎutat sǎ ȋndrept elevul spre abordarea textului literar 
din mai multe perspective, astfel ȋncât elevului sǎ i se dezvolte orizontul cultural şi spiritual. Ȋncǎ din clasa 
a-V-a, se pune accent pe valorificare valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui ȋn lupta cu 
rǎul, pe vituțile alese ale personajului principal, care simbolizeazǎ idealul de curaj, demnitate. Pornind de 
la acestǎ temǎ se poate realiza ȋn cadrul orelor extraşcolare o prezentare a aspectelor negative din societate 
şi elevii vor fi stimulați sǎ propunǎ soluții prin care sǎ ȋndrepte aspectele negative, dând alternative la aceste 
fapte. 

 Pornind de la schițele lui I.L.Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel şi apoi se 
realizeazǎ o dezbatere amplǎ pe tema bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete ȋn care ei 
vor fi personaje din opera şi vor dovedi cǎ ştiu cum ar trebui sǎ se comporte ȋn anumite situații. 
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 Ȋn cadrul activitǎților educative, se pot desfǎşura activitǎți precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitǎri, dsene tematice. Este recomandat ca aceste activitǎți sǎ se 
desfǎşoare de la vârstele mici, ca orice tânǎr sǎ se identifice cu tradițiile, obiceiurle, slujbele religioase care 
marcheazǎ momentele cruciale ale existenței umane. 

 Din seria activitǎților extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, ateliere creative, 
spectacolele ȋn aer liber, vizitele la muzee sau Grǎdina Zoologicǎ. Copiii pot fi stimulați şi ȋşi pot ȋmbogǎți 
imaginația creatoare şi sfera cunoştințelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând 
la ateliere de creație, prin dramatizarea unor opera literare cu diferite ocazii. Copii trebuie sǎ fie ȋndrumați 
sǎ dobândeascǎ ȋn primul rând o gândire independentǎ, toleranțǎ fațǎ de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a gǎsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Prin 
aceste activitǎți li se oferǎ elevilor un alt mod de ȋnsuşire a unor trǎiri, valențe positive ale vieții. Când sunt 
mici, toți copiii trebuie sǎ-şi ȋnsuşeascǎ valorile morale şi sǎ participle la toate evenimentele importante 
alǎturi de familia unitǎ. 

 Se recommendǎ desfǎşurarea de parteneriate şcolare având ca parteneri:familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, şcoala. Aceastǎ triadǎ stǎ la baza formǎrii individului şi niciun factor nu poate lipsi 
pentru cǎ acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

 Ȋnainte de toate, este ȋnsǎ important ca educatorul ȋnsǎşi sǎ fie creativ, pentru cǎ numai aşa poate sǎ 
aducǎ ȋn atenția copiilor sǎi tipuri de activitǎți extraşcolare care sǎ le stârneascǎ interesul, curiozitatea, 
imaginația şi dorința de a participa necondiționat la desfǎşurarea acestora. 

 Cee ace trebuie sǎ ținem cont , este cǎ ȋntotdeauna obiectivele instructiv- educative sǎ primeze, dar 
ȋn acelaşi timp sǎ reuşim sǎ prezentǎm ȋn mod echilibrat şi momentele recreative ;de relaxare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR DIN TIMPUL LIBER 

PROF. HRIŢU MARIA MIRELA 
LICEUL TEHNOLOGIC MARMAŢIA 

SIGHETU-MARMAŢIEI, MARAMUREŞ 

Este evident faptul că personalitatea copilului se dezvoltă într-un alt fel dincolo de sala de clasă. 
Educaţia curriculară, oricât este de importantă, nu epuizează influenţele formative. Educaţia contemporană 
pregăteşte copilul prin activităţile extraşcolare, în mod deosebit, pentru dezvoltarea laturii afective, pentru 
integrarea mai uşoară în societate. Activităţile extracurriculare vin în completarea procesului de învăţare şi 
urmăresc latura aplicativă a cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de curs. În cadrul acestor activităţi 
şcolarii sunt relaxaţi, entuziasmaţi şi participă cu plăcere. Unii îşi descoperă sau îşi dezvoltă anumite 
înclinaţii, abilităţi de care se vor putea folosi în viitor. Cadrul informal reduce nivelul anxietăţii copiilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar. 

Principalul rol al activităţilor extraşcolare este cel formativ exercitat asupra copilului, indiferent de 
tipul activităţii: excursie, vizite la muzee, expoziţii, case memoriale, locuri istorice, voluntariat, cercuri 
literare/ de lectură. Toate acestea constituie un mod de a preţui valorile naţionale, culturale, istorice ale 
neamului nostru. Elevii dobândesc asfel o gândire independentă/ critică, găsesc soluţii pentru problemele 
care se ivesc, dau dovadă de toleranţă, devin utili pentru ceilalţi şi pentru sine. Interesul, responsabilitatea, 
imaginaţia, curiozitatea sunt punctele comune a celor care preferă să iasă şi în afara sălii de clasă pentru a 
descoperi o lume reală. 

Viaţa în aer liber, practicarea sporturilor vor duce la dezvoltarea lor fizică, la confruntarea directă cu 
realitatea. Cunoştinţele prin aceste căi sunt dobândite mult mai uşor, vor duce la bun sfârşit exerciţiile de 
la clasă, vor relaţiona cu colegii mult mai bine. Prin caracterul interdisciplinar al activităţilor, preocupările 
elevilor pentru timpul liber vor avea ca efect formarea caracterului lor, dobândirea un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşarea anumitor sentimente, dezvoltarea spiritul practic, 
autodisciplinarea, respectarea cu uşurinţă a regulilor, asumarea responsabilităţilor, producerea bucuriei, 
facilitarea acumulării de cunoştinţe.   

Obiectivul principal al dascălului este pregătirea copilului pentru viaţă, iar în acest demers el are 
nevoie de creativitate, de originalitate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR HULUȚĂ MARIA 
ŞC. GIMNAZIALĂ NR 1 APA-ASĂU, JUD. BACĂU 

Educaţia extracurrriculară 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.  

Activitățile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util și de a-l transforma într-o sursă educațională.Este necesar ca în activitățile extracurriculare obiectivele 
instructiv-educative să primeze,dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat și momente recreative. 

 Activitățile extrașcolare,în general,au cel mai larg caracter interdisciplinar,oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă in clasele primare,deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

 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. 

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 
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.  

 Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști ,cât și pentru părinții lor.Punerea 
serbărilor în scenă aduc satisfacții atât artiștilor,cât și spectatorilor,elevi și părinți,contribuind la socializarea 
copiilor de la o vârstă fragedă.  
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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 . 

 Succesul activităților extrașcolare depinde de corelarea unor serii de factori precum:atractivitatea 
tematicii abordate,buna coordonare a activităților,implicarea cât mai multor actori ai școlii și comunității 
cu experiențe relevante pentru activitatea desfășurată. 

 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, Bucureşti, 2002,; 
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PROIECT EDUCAŢIONAL” LUMINA CRĂCIUNULUI” 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MIHAN CHIVUŢA 
PROF. ÎNV. PRIMAR HUMIŢA GRIGORE 

LICEUL TEHNOLOGIC “ NICOLAE STOICA DE HAŢEG”, MEHADIA 

 Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească în rândul românilor. 
Românii au fost din totdeauna păstrători de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. 

Punctul de pornire în desfăşurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai 
multe despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi de Anul Nou. 

 Copiii, iubesc sărbătorile creştine, îşi îmbunăţesc cunoştintele prin aflarea mai multor poveşti, 
legende despre trecutul neamului nostru. Totodată le plac şi mai mult sărbătorile creştineşti nu pentru latura 
lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, Moş Craciun şi de aceea cu ajutorul părinţilor 
vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. Implicarea copiilor în derularea 
acestui proiect va conduce la conştientizarea faptului că sărbătorile şi tradiţiile trebuie păstrate şi transmise 
mai departe. 

Scopul proiectului: Proiectul îşi propune ca elevii să-şi îmbunătaţeasca cunoştintele despre 
cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor creştineşti de Crăciun şi Anul Nou. 

Obiectivele proiectului sunt: semnificaţia sărbătorilor în sufletul românilor; 
- desfăşurarea unor activităţi didactice cu teme creştine; 
- colecţionarea şi prezentarea unor imagini de la diferite evenimente creştine; 
- cunoaşterea şi descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor creştine; 
- încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional şi creştin în sala de clasă; 
- promovarea unor materiale ; 
- conştientizarea acestora cu privire la importanţa sărbătorilor la români şi rolul lor în educarea 

copiilor din perspectivă creştină; 
- implicarea acestora în activităţile şcolare; 
Grupul ţintă: elevii claselor I-IV şi preşcolari; cadrele didactice din şcoala, părinţi, cetăţeni ai comunei 

Mehadia. 
Materiale:-coli albe şi colorate pentru ornamente, acuarele, creioane, markere, calculator, costume şi 

decoruri pentru programul artistic. 
Financiare: autofinanţare, părinţi, eventuale sponsorizări; 
Evaluarea proiectului: expoziţii cu lucrări ale copiilor; programul artistic (scene din piesa de teatru 

fotografiate şi filmate); portofoliu; album foto cu poze din timpul serbărilor. 
 În timpul implementării proiectului vor fi afişate la şcoală pliante informative şi fotografii din timpul 

desfăşurării activităţilor. Se vor organiza expoziţii cu lucrările copiilor la şcoală şi în revista şcolii. 
Vor fi promovate pe plan local, în cadrul scolii, imagini de la activităţile desfăşurate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-
EDUCATIV 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR HANCHEȘ ANA LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

Educația, din punct de vedere etimologic, reprezintă influențarea sistematică și conștientă a 
dezvoltării facultăților intelectuale, morale și fizice ale copiilor și tineretului precum și totalitatea metodelor 
folosite în acest scop.  

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să realizăm o legătură 
între ceea ce învățăm formal cu viaţa, cu activitățile pe care le desfășurăm zilnic. Pentru a-l face pe copil 
să depăşească mai târziu „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele 
principale ale copilului este jocul. 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 şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului primar – pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

 În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Școlarii 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. 

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.  

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 reuşită 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 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. Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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. Ca dascăl, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea  
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* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ,
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* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE CU PARINTII 

GRADINITA P.N. ROSCANI 
PROF. INV.PRESC. HANUS DALIA 

 Educatia varstelor mici este considerata temelia personalitatii fiecarui individ,de aceea educatia 
trebuie sa raspunda in primul rand nevoilor individuale si sa realizeze echilibrul intre acestea si dezvoltarea 
sociala.Responsabilitatea dezvoltarii copilului in primele etape revine in primul rand familiei sale.Chiar si 
atunci cand gradinita ofera programe foarte bune si eficiente,ea nu poate contracara experienta negativa 
acumulata de copil in familia sa.Mai mult,ceea ce invata copilul de la educatoare poate sa nu prezinte 
importanta daca parintii nu intaresc si nu valorifica suficient prgramul.In consecinta pentru ca activitatea 
derulata in cadrul unui program de educatie scolara sa-si dovedeasca eficienta este necesar ca aceasta sa se 
faca mai intai cunoscuta parintilor si ulterior sa existe o colaborare stransa intre acestia si educatoare.De 
asemenea,existenta unor reguli comune,cunoscute si fixate impreuna,usureaza mult efortul educativ.In 
cadrul unei gradinite exista o retea complexa de relatii care au un potential considerabil de influentare a 
copiilor,atat in sens pozitiv,cat si in sens negativ.Printre cele mai importante relatii de parteneriat,poate fi 
mentinuta relatia dintre parinti si gradinita.Daca parintii sunt implicati in programul educativ de la inceput 
ei vor intelege importanta colaborarii cu gradinita si cu educatoarele si isi vor forma deprinderea de a se 
vinteresa si a sprijini activitatea pe care copilul o desfasoara aici. Este ceea ce ne-am propus sa realizam 
noi un program de consiliere a parintilor pe teme de educatie si familie pe termen de un an. 

 Obiectiv general: Consilierea parintilor privind cunoasterea propriilor copii si aplicarea unor strategii 
educationale corecte ,atat in cadrul familiei ,cat si in institutia prescolara. 

Obiectivele specifice privind activitatea sin indatoririle educatoarei: 
-sa informeze parintii privitor la standardele de crestere si dezvoltare a copiilor in functie de varsta si 

eventual ,diferntele remarcate, 
-sa asculte cu atentie si sa atribuie importanta cuvenita informatiilor primite de la parintii copiilor, 
-sa contribuie la diseminarea bunelor experiente educative in randul parintilor, 
- sa faca cunoscut parintilor scopul si continutul programului educativ si in institutia scolara, 
-sa acorde consiliere individuala si/sau in grup pe teme de educatie in familie si in institutia 

prescolara. 
Obiective specifice de colaborare a parintilor cu gradinita: 
-sa informeze educatoarea cu sinceritate asupra atitudinilor si comportamentelor copilului in familie, 
-sa continue in familie programul eductional propus de instituia prescolara imbinand armonios 

atitudinea permisiva cu severitatea si exigenta, 
-sa participe activ in cadrul parteneriatului familie-institutie scolara,sa dea dovada de perseverenta in 

actiunile deucative,solicitand sprijinul cadrului didactic ori de cate ori este cazul,sa se situeze permanent 
alaturi de copil,sa-l sprijine(fara a-i prelua sarcinile ) solicitand sprijinul cadrului didactic ori de cate ori e 
nevoie. 

Modalitati de colaborare cu familia: 
-seminarii de informare urmate de dezbateri,studii de caz,noutati in domeniul legislativ etc 
-actiuni de consiliere individuala si in grup pe teme de educatie in conformitate cu evolutia copilului 

prescolar, 
-solicitarea si implicarea in actiuni extracurriculare cu copiii,realizarea unor activitati demonstrative 

asistate de parinti, 
-asistarea la actiuni cu participarea unor invitati de competente diferite : medici, invatatori , psihologi. 
Asadar actiunile stabilite sunt prevazute a se desfasura lunar,cuprinzand modalitati de informare si 

de minima formare a competentelor necesare realizarii unei bune si corecte educatii acasa cat si prilejuri de 
a aduce in atentie evenimente marcante ale momentului desfasurarii ori de a trai emotional alaturi de copiii 
lor satisfactia dobandirii unor priceperi si deprinderi,manifestata intr-un cadru organizatoric specific 
gradinitei eventual festiv. Totodata fiecare actiune implica obiective ce vizeaza si copiii,capatand valoare 
educativa. Relatia parinti educatoare se refera la construirea unor relatii pozitive intre familie si gradinita, 
la o unificare a sistemului de valori si cerinte la copil.Parintii trebuie implicati permanent in activitatea 
gradinitelor si nu doar cand se ivesc probleme,ei trebuie implicati in luarea deciziilor,sa cunoasca 
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permanent progresele facute de copilul lor,si in acelasi timp,e important sa stie perceptia pe care o are 
gradinita despre calitatile si problemele copilului. Pentru a realiza un program de parteneriat educativ cu 
familia este necesar ca nivelul gradinitei sa se cunoasca unele particularitati ale cimatului familial din care 
provine copilul adica intocmirea unei fise personale ale copilului si chestionare adresate parintilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF.ÎNVĂȚ.PREȘC: TEODORA HAȘ, GRĂDINIȚA P.P. NR.14, ARAD 

Activitățile extrașcolare sunt activități ce se pot desfășura atat in cadrul săptămânii din Săptămâna 
Școala Altfel cât și în afara ei si au loc atât în grădiniță cât și alte locații. Grădinița oferă un prim cadru de 
socializare în care copilul își dezvoltă personalitatea. Acest mediu organizațional cu care se confruntă 
copilul, exercită o influență profundă pentru experiențele sociale ulterioare. Copilului care frecventează 
grădinița i se oferă multiple oportunități pentru a se dezvolta pe multiple planuri: 

-are prilejul de a vorbi, ceea ce îl ajută la dezvoltarea rapidă a abilităților lingvistice și general 
comunicative; 

-este solicitat în diverse tipuri de activități care conduc la dezvoltarea coordonării sale psiho-motrice; 
-este integrat în programe de descoperire a potențialului său intelectual și afectiv; 
-este pus în situații care-l obligă să exercite roluri diverse. 
Gradinița reprezintă un mediu educativ care ajută în procesul de socializare al copilului, are o evoluție 

ascendent pozitivă la nivel cognitiv și comportamental. 
 Activitățile extrașcolare sunt extrem de importante pentru fixarea cunoștințelor lor, pentru 

observarea conduitei copiilor, dincolo de măsuțele și scăunelele din sala de grupă. Copiii își lărgesc, 
aprofundează și consolidează informațiile dobândite la activitățile instructiv-educative din grupă. 
Cunoștințele îi leagă de viață, de realitatea înconjurătoare și le educă comportamente civilizate. Le 
stimulează curiozitatea , spiritul de investigație, imaginația și gândirea creatoare precum și dezvoltarea 
dragostei pentru cunoastere.  

Aceste activități reprezintă un excelent mod de cunoaștere și comunicare cu copiii, ocazia dezvoltării 
unor relații de cooperare, înțelegere și respect reciproc. În cadrul acestor activități există o comunicare 
naturală, reciprocă și corectă, în care educatoarea nu rămâne o sursă de informatizare, iar copilul de un 
asimilator de informații. Fluxul informațional circulă de la educatoare spre copii și de la copii spre cadrul 
didactic, reglând optimizarea comunicării și apropiind interlocutorii. Relația comunicativă este colaterală, 
făcând mai importante efectele decât procesul.  

Ele au un rol important în dezvoltarea conduitei disciplinare. Prin specificul lor, oferă o independență 
mai mare copiilor și asigură o paletă mai largă de posibilități pentru manifestări disciplinate. Activitățile 
cum ar fi excursiile, vizitele, drumețiile, activitățile cultural-artistice, concursurile, programul distractiv în 
general, presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare și promovarea unei conduite 
voluntare. Semnificativ este, asemenea faptul că în aceste activități opinia colectivului se manifestă cu mai 
multă forță în urmărirea respectării lor. Dacă libertatea de opțiune a copiilor este mai extinsă, 
responsabilitatea lor față de colectiv se accentuează.  

Centrarea activităților pe grup presupune inevitabil amplificarea rețelelor de comunicare. Se extind 
și se diversifică relațiile interumane, cu consecințe pozitive asupra conștiinței și conduitei cooperante. 
Libertatea de exprimare și relațiile cu ceilalți este mai mare, ca atare, posibilitățile de îmbogățire a 
experienței sociale se amplifică. Cadrul de acțiune oferă câmp larg manifestării inițiativei și participării în 
funcție de anumite preferințe, interese, capacităși, preocupări. 

Activitățile generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității și 
statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite. Important este ca copiii să fie 
antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor. 

Un alt rol este educația umanistă și comunitară a copiilor. Ele întregesc și adâncesc procesul de 
învățare, oferind, totodată, posibilități suplimentare de acțiune și manifestare, de exersare a conduitei 
patriotice și implicit de îmbogățire a cunoștințelor și de consolidare a convingerilor. Valențele formative 
ale acestor activități se extind asupra tuturor componentelor conștiinței și conduitei patriotice, îmbogățind 
sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind condiții prielnice exersării conduitei patriotice a 
copiilor. În cadrul lor copiii dobândesc noi cunoștințe care întregesc și consolidează procesul de înțelegere 
a fenomenelor. Ei își îmbogățesc astfel experiența cu aspecte inedite ca urmare a unui contact nemijlocit cu 
realitarea și străduințele oamenilor. Se dezvoltă în acest sens simțul de răspundere, se consolidează 
convingerile și se stabilizează trăsăturile pozitive de voință și de caracter. 
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Prin activitățile din cadrul Săptămânii Școala Altfel se urmărește și dezvoltarea educației morale. 
Educația morală ocupă un loc special , în sensul că, deși nu există forme de organizare independente și 
exclusive pentru realizarea ei, ea este implicată în toate activitățile conduse și îndrumate de către 
educatoare. Realizarea sarcinilor educației morale este inclusă în toate formele de organizare a activităților 
instructiv-educative din școală și din afara ei. Educația morală, mai mult chiar decât celelalte laturi ale 
acțiunii de devenire a omului, este rezultatul tuturor influențelor, contactelor sociale ce își lasă amprenta 
sigur și discret în personalitatea copilului. 
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PARADOXUL JOCULUI LA COPIII CU TULBURĂRI DE SPECTRU 
AUTIST 

PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ RAMONA HELER 

"Să fii autist nu înseamnă să fii neuman. Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă că ceea ce este 
normal pentru mine, nu este normal pentru alţi oameni. Sub anumite aspecte, eu sunt foarte prost echipat 
pentru a putea supravieţui în această lume, precum un extraterestru eşuat fără un manual de orientare... 
Acordaţi-mi demnitatea de a mă cunoaşte în termenii mei - recunoaşteţi faptul că suntem în mod egal 
străini unii faţă de ceilalţi, că felul meu de a fi nu este doar o versiune defectă a felului vostru de a fi. 
Suspendaţi pentru o clipă propriile voastre prezumţii. Definiţi-vă proprii termeni. Lucraţi cu mine pentru 
a construi punţi între noi."  

Jim Sinclair - persoană cu autism. 

Jocul infantil este partea esenţială a experienţei umane. În situaţiile de joc, copiii explorează, 
descoperă, creează şi îşi imaginează, în timp ce încearcă şi îşi extind constant cunoştinţele şi relaţia cu 
lumea înconjurătoare. Totuşi, nu toţi copiii urmează acelaşi drum spre jocul infantil. Copiii cu tulburări de 
spectru autist întâlnesc multe obstacole care reprezintă provocări pentru cei care doresc să-i ajute.  

Copiii cu autism se dedică activităţilor repetitive în izolare. Mulţi se limitează la una sau la puţine 
activităţi, care pot dura ore şi care se pot extinde pe luni sau chiar ani. Unii sunt interesaţi de activităţi 
convenţionale, în timp ce alţii se simt fascinaţi de obiecte neuzuale. Au mai puţină înclinaţie spre jocul 
funcţional spontan şi foarte rar se îmbarcă în jocul imaginativ. 

Jocul social cu colegi este problematic. Unii copii arată indiferenţă, distanţându-se de colegii lor sau 
acţionează ca şi cum nu le-ar simţi prezenţa. Alţii sunt pasivi, observând ceea ce fac colegii, dar neiniţiind 
interacţiunea într-un mod evident. Alţii sunt “activi şi ciudaţi”, deoarece încearcă să interacţioneze cu 
colegii, dar într-un mod unilateral, de exemplu vorbind exclusiv despre o temă.  

Intenţiile lor subtile şi lente pentru joc sunt deseori rău interpretate de colegii lor, ca semnale de 
deviere sau de interes social limitat. Fără ajutor, sunt vulnerabili la respingere din partea colegilor şi privaţi 
de şansele de concretizare a potenţialului pentru socializare şi joc.  

Strategii pentru a învăţa jocuri 
Jocul şi imaginaţia. 
Părinţii care au avut alţi copii înainte de a avea un copil cu autism îşi dau seama că acest copil nu 

arată interes pentru jucării. Copilul mic cu autism se joacă relativ cu mică frecvenţă şi nu există nimic care 
să-l ţină ocupat pentru mult timp.  

Dezvoltarea jocului la copil. 
Există patru faze principale în progresul jocului. Informaţia ne ajută să înţelegem mai bine unele 

forme specifice ale comportamentelor stereotipe ale copiilor cu autism. 
1. Simpla manipulare. Un copil de patru luni caută în jurul său simplul joc de “cauză – efect”, face

zgomot, îl interesează diverşi stimuli senzoriali, vede că anumite jucării se mişcă dacă le atinge, utilizează 
toate simţurile simultan şi astfel introduce varietate jocului. La copiii cu autism, jocul este simplu şi restrâns, 
repetă aceleaşi jocuri stereotipe, chiar ore întregi. 

2. Jocul deductiv. Un copil sănătos de opt sau nouă luni poate vedea sau simţi că lucrurile sunt
asociate: o ceaşcă peste un mic turnuleţ construit se răstoarnă, aşa că mai bine se introduce turnuleţul în 
ceaşcă. Turnureţele se pot pune unele peste altele. Copiii cu autism posedă propriile idei despre ordine şi 
preferă combinaţiile care sunt evidente la prima vedere. Nu caută multe materiale de diferite moduri, repetă 
aceleaşi interminabile combinaţii “fără sens”.  

3. Jocul funcţional. Un copil sănătos, în cel de-al doilea an de viaţă înţelege finalitatea obiectului.
Ia o lingură sau un pieptene şi pretinde că mănâncă sau că se piaptănă. Chiar dacă copilul nu vorbeşte, jocul 
ne arată ce gândeşte. Se poate juca astfel datorită capacităţii de imitare. Acest lucru este complicat pentru 
un autist. Majoritatea nu ajung la nivelul de imitare care să permită jocul într-un mod funcţional.  

4. Jocul simbolic. Jocul funcţional poate trece uşor a fi un joc simbolic. Ceva ce nu există se
transformă în ceva ce există. Se transformă într-un simbol al altui lucru. Copiii fără autism nu au probleme 
într-un joc simulat. Îi distrează să se menţină la distanţă de realitate, sau să interpreteze anumite roluri. La 
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copiii autişti, în jocul simbolic, abilităţile merg mai departe de linea percepţiei, mai departe de realitatea 
literală. Acestor copii le trebuie istorii realiste, fără nicio formă de simulare. 

Lipsa jocului social. 
Până în jurul vârstei de doi ani, părinţii îşi dau seama că este ceva diferit la felul în care acest copil 

se joacă cu alţi copii. În această perioadă există şi o preocupare în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului, 
dar părinţii cred că ceilalţi copii nu doresc să se joace cu copilul lor pentru că nu ştie să vorbească, iar acesta 
nu doreşte să se joace cu ceilalţi, pentru că nu-i înţelege. 

Jocul copiilor cu autism cu fraţii lor. 
Copilul cu autism se joacă mai mult cu fraţii decât cu alte persoane. Fratele, după numeroase încercări 

şi erori, începe să înveţe ce forme de jocuri acceptă sau nu fratele lor autist. De exemplu, multor copii cu 
autism le place stimularea mişcării. De aceea este posibil ca activităţile favorite cu fraţii să fie dansul, săritul 
în pat, etc. Foarte des, copiii cu autism se joacă aproape de fraţii lor, după ce aceştia au învăţat că mai mereu 
trebuie să-l lase singur. Acest « joc apropiat », se ia ca « joc paralel ». « Jocul paralel » este în realitate o 
formă precoce de joc social, care implică faptul că un copil se uită şi apoi imită jocul celuilalt copil, făcând 
acelaşi lucru, poate nu în acelaşi timp, dar aproape fizic, realizând o activitate” paralelă”.  

Lipsa prieteniei cu copiii de vârsta lui. 
Copiii care nu participă în jocul social, nu posedă prietenii cu copii de vârsta lor. Persoanele cu autism 

nu par interesate de ceilalţi copii. Chiar şi persoanele mai mari, care posedă un nivel verbal mediu, nu pot 
denumi un prieten. Pentru ei prieten este şoferul autobuzului, pe care-l salută, sau orice persoană pe care o 
cunoaşte din vedere.  

Modelul de Grupuri Integrate (Integrated Plaz Groups – IPG) 
Modelul de Grupuri Integrate de Joc a fost creat dintr-o preocupare profundă pentru numărul mare de 

copii care pierd experienţele jocului ca parte fundamentală a copilăriei lor. Pornind de la teoria actuală, 
investigaţiile şi practica, Modelul IPG a fost gândit pentru a a juta copiii de diferite vârste şi abilităţi din 
spectrul autist (jucători participanţi), în jocul cu prieteni cu dezvolatare tipică /fraţi (jucători experţi). 
Fiecare grup de joc se structurează după nevoile copilului şi se încadrează în programa lui educativă 
/terapeutică individuală. 

Printr-un sistem de ajutor ajustat cu grijă, se centrează în a maximiza potenţialul de dezvoltare al 
copilului la fel ca şi dorinţa lui intrinsecă pentru joc, socializare şi formare de relaţii semnificative cu 
perechea sa. Altă ţintă importantă de atenţie se relaţionează cu învăţarea grupului de perechi să răspundă, 
să accepte şi că includă acei colegi care relaţionează şi se joacă într-un mod diferit.  

Participarea Ghidată se utilizează pentru a ajuta jucătorii în experienţele jocului reciproc avantajoase 
care promovează interacţiunea socială, comunicarea, jocul şi imaginaţia, de exemplu, în jocurile de 
reprezentare (“ne jucăm de-a…”), de construcţie, de artă, de muzică, de mişcare şi jocuri interactive. 
Îndrumătorii jocului încorporează rutină, ritualuri şi piste vizuale în activităţi, în timp ce monitorizează 
iniţierea jocului, ajută treptat şi orientează comunicarea, interacţiunea socială şi activităţile jocului, 
adaptându-le intereselor specifice, abilităţilor şi experienţelor fiecărui copil. Treptat, adultul îşi retrage 
sprijinul pe măsură ce copiii învaţă să-şi medieze propriile activităţi de joc.  

Experienţele de joc sunt esenţiale pentru toţi copiii. Îi ajută să înveţe, să se dezvolte, să participe activ 
la viaţa socială. Investigaţiile sugerează că jocul întăreşte conexiunile neuronale vitale pentru dezvoltarea 
cognitivă, socială, emoţională şi pentru dezvoltarea limbajului. Nervii cranieni au un rol unic, stimulând şi 
ajutând jocul într-un fel în care adulţii nu-l pot imita. Prin experienţele trăite prin joc, copiii achiziţionează 
îndemânări necesare pentru competenţa social – comunicativă şi pentru a forma prietenii.  

Atunci când copiii construiesc împreună lumi sociale şi imaginare – departe de adulţi – îşi creează o 
cultură a jocului proprie. Chiar în această cultură a jocului îşi construiesc semnificaţii pe care le împart cu 
ceilalţi şi îşi transformă înţelegerea îndemânării, valorilor şi cunoştinţelor inerente în societate în general.  

Bibliografia: 
Howlin, P. (1997) – Autism, preparing for adulthood. Londra; New York. 
Wolfberg, P. ( 2003) – Peer Play and the Autism Spectrum: The Art of Guiding Children's 

Socialization and Imagination. 
Autism Spectrum Quarterly( 2005) – Publicat în Paso-a-Paso, Vol. 17 Nr. 4. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

EDUCATOARE HENDLI LAVINIA - GIORGIANA 
G.P.N. NR.2 - SILISTEA, CALARASI 

“Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur; aceasta este 
arta celor ce aspiră să slujească spiritul.” Maria Montessori  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune întrepatrunderea 
activităţilor şcolare cu cele extraşcolare. Îmbinarea acestora are nenumarate valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de munca didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Acestea activităţi desfasurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sunt activităţi 
extracurriculare şi se desfasoară sub atenta indrumarea a cadrelor didactice. În acest mod, fără a tăgadui 
importanţa educaţiei de tip curricular, este tot mai limpede faptul că educaţia extracurrriculară, anume cea 
realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
tinerilor. 

Activităţile extraşcolare reprezinta modalitatea neinstituţionalizată de concretizare a educaţiei care 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare 
participa la dezvoltarea gandirii şi completează procesul de învăţare, ajută la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Graţie caracterului atractiv, 
copiii participă la astfel de activităţi, într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire. 

La varsta prescolarităţii, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu 
mediul si prezintă disponibilitatea de a acţiona in acest sens. Cadrul didactic trebuie să organizeze activităţi 
prin care să ofere informaţii in mod gradual, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinte ştiintifice. 

Copiii au nevoie de activităţi care să le extindă lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, 
să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să cerceteze singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile. 

Prin acest tip de activităţi, cadrul didactic are mijloace deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Talentul său, dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi a resurselor de care dispune grupa de elevi sunt fundamentul pentru 
realizarea obiectivelor. 

În concluzie se poate spune ca activităţile extracurriculare sunt o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el însusi o atitudine creatoare, 
atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţionarea 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 poate observa 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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. INV . PRIMAR HERBIL FLORENTINA 
ȘC. GIM. „LAURENȚIU ULICI”RONA DE JOS,MARAMUREȘ 

 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. 

 Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care ei trăiesc. 

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

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. 

 Ele 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 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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 Ele 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. 

 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 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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FIŞA DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR HERCIU MARIA 
ȘCOALA GIMN. ”AL. PIRU” MĂRGINENI, 

 GRĂD. CU PN BARAȚI, BACĂU 

● Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială ”Alexandru Piru”
Mărgineni, Grădinița cu PN Barați, Bacău 

● Data activității: 16.04.2019
● Nivelul/nivelurile de învăţământ: Preșcolar, primar și gimnazial
● Numărul elevilor / preșcolarilor implicați: aprox. 87
● Numărul cadrelor didactice din şcoală: 7
● Coordonatorul activităţii: Herciu Maria, prof. înv. preșcolar – maria.herciu42@yahoo.com
● Colaboratori: prof. înv. preșc. Câmpanu Cerasela, educ. Pătrașcu Geanina, prof. Macarie Larisa,

prof. Iordache Loredana, prof. Enache Beatrice, prof. Ciobanu Cătălin 
1. Titlul activităţii: ”Zâmbet de copil! ”
2. Domeniul în care se încadrează: educaţie pentru sănătate și stil de viață sănătos
3. Scopul activităţii: Implicarea activă şi efectivă a copiilor în activităţi prin care să le dezvolte
obiceiuri corecte de igienă orală care să îi însoțească pe durata întregii vieți. 
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii
• Formarea unui comportament responsabil faţă de igiena orală, favorabil schimbării şi realizării

unei vieţi de calitate; 
• Conştientizarea menținerii sănătății orale;
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de igiena dentară care îi vor stimula în utilizarea corectă a

periajului dinților; 
• Formarea deprinderilor unor obiceiuri cât mai sănătoase.
5. Copii participanţi - 87
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 2 ore, sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Barați
7. Descrierea activităţii
Activitatea este parte a programului ”Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, în parteneriat 

cu medicul stomatolog Herciu Lucian și Colgate prin demararea celui mai important proiect de profilaxie 
și educație dentară pentru copiii școlari din România – „Zâmbet de copil”. Deoarece ne aflăm într-o zonă 
din mediul rural unde copiii nu acordă suficientă atenție în ceea ce privește igiena orală, am considerat utilă 
şi necesară desfăşurarea acestei activităţi. 

În parteneriat cu medicul stomatolog, copiii pot aprofunda necesitatea educației dentare pentru un stil 
de viață sănătos și să-și formeze deprinderile igienei dentare. În acest sens, timp de 2 ore preșcolarii vor 
viziona un film explicativ, prezentări tematice ppt, vor învăța periajul corect pentru utilizarea periuţei de 
dinți, vor fi consultați de către medicul stomatolog și vor primi un pachet ”dentar” ce conținea o periuță de 
dinți, o pastă de dinți și suport pentru periuță. Feedback-ul copiilor va fi realizat prin chestionare şi 
exprimarea propriei opinii despre activitate. 

8. Rezultate
În urma activităţii copiii au avut atât posibilitatea de a-și mări bagajul cognitiv cât şi de 
a se împrieteni, socializând ca între colegi între 2 grădinițe și din grupe diferite, cum erau 
obişnuiţi. Copiii au fost uimiţi să vadă că alimentele preferate, precum ciocolata, acadelele, sucurile 

acidulate, pot cauza afecțiuni foarte grave pentru propriul stil de viață. Interesant a fost atunci când cei mici 
au început să spună diverse informaţii parţiale știute de ei și uimirea ce se citea pe fețele lor când 
informațiile erau completate de către specialiştii participanţi la această activitate. Nu este de neglijat nici 
modul în care au socializat preșcolarii sau curiozitatea şi curajul de a adresa întrebări. 

Consider obiectivele acestei activităţi ca fiind îndeplinite, dar şi necesitatea continuării cu astfel de 
acţiuni, având obiective asemănătoare. 

9. Dorinţa de continuare
Din discuţiile purtate cu cei implicaţi în această activitate, dar şi cu cei care au auzit de 
ea de la participanţi, nu numai că se doreşte continuarea, dar se şi impune. Partenerii activităţii 
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au confirmat sprijinul pe viitor, aşa că, astfel de activităţi vor continua în şcoala noastră. 
Consider că o continuare a activităţii ar putea fi şi o verificare pentru participanţii la acesta 
activitate. 
10. Motivaţia
Considerăm activitatea ”Zâmbet de copil” ca fiind cea mai reuşită şi interesantă dintre activităţile 

desfăşurate în cadrul programului național ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” ce va avea loc în săptămâna 
15-19 aprilie 2019. 

Considerăm că activitatea poate concura în cadrul competiţiei “O activitate de succes în Săptămâna 
Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun !”, întrucât se ridică, în opinia noastră, la standardele 
superioare din domeniul educaţiei pentru sănătate și stil de viață sănătos. 

În primul rând, mărturie stau consideraţiile participanţilor la activitate. Pentru profesori a fost un 
succes realizarea interdisciplinară care a împletit cunoştinţe din toate ariile curriculare. Pentru copii a 
însemnat o experienţă nouă care le-a permis o deschidere spre partea practică a educaţiei pentru viaţă. Copiii 
au învăţat să-şi schimbe atitudinea faţă de igiena dentară. 

Pentru părinţi a fost oportunitatea de a-și observa copiii în alte condiţii decât în familie, extinzând 
domeniul educaţional dincolo de uşa casei.  

În al doilea rând toate categoriile participante la proiect s-au declarat încântate de noutăţile aflate, 
considerând că a fost un câştig pentru toţi, iar participarea în continuare la activități tematice - igiena dentară 
- le va schimba viziunea în ceea ce priveşte educația pentru sănătate și stil de viață sănătos. 

Modalități de evaluare: 
● Amenajarea unei expoziții cu lucrări realizate de copii, după desfășurarea activității;
● Acordarea de diplome participanților;
● Album foto, mărturiile participanților.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. HOHOI IONICA-NARCISA 
LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

Educația nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare 
și extracurriculare. Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării tinerei generaţii 
nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor, acesta 
completându-se cu alte activități care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii 
performanţelor.  

Activităţile extraşcolare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activitatea desfășurată 
în cadrul lecțiilor. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi 
formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este fixat de programa școlară, 
elevii având libertatea deplină de a alege temele care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
lor. 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.  

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 elevului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşând anumite sentimente. Organizarea şi desfăşurarea acestor activități impun 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. 

O activitate deosebit de plăcută este excursia, care ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a elevului, 
la educarea lui cetățenească și patriotică. De asemenea, excursia îl recreează pe elev, îi facilitează însușirea 
unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Prin excursii elevii își 
completează și consolidează instrucția școlară prin însușirea de noi cunoștințe. Excursia este una din 
activitățile extrașcolare frecvent folosită pentru cunoașterea trecutului local, național și chiar internațional. 
Temeinic organizată și pregătită, aceasta creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucției, educației, 
formării complete a personalității elevului. 

Vizita la muzeu este una dintre activitățile didactice extrașcolare importante pentru consolidarea 
cunoștințelor de istorie atât la clasele primare, cât și la ciclurile gimnazial și liceal.  

Cercurile de elevi reprezintă 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. Activitatea din 
cercuri se desfășoară sub conducerea unui cadru didactic specializat, iar alegerea temelor care se discută la 
cercuri va ţine seama de preocupările elevilor şi de nivelul lor de cunoştinţe. În cadrul cercului de istorie, 
elevii pot pune întrebări, emite păreri proprii, au privilegiul să arate ce au citit în afara manualului, ce au 
auzit la radio sau au văzut la televizor sau pe internet, se pot obișnui cu argumentarea logică și interpretarea 
corectă a faptelor. Astfel, în cadrul cercului de istorie, elevii au posibilitatea să aprofundeze cunoștințele 
primite la orele de curs și să descopere noi înțelesuri, să le încadreze în sfera cunoștințelor pe care le au, să-
și formeze deprinderi de investigare și să elaboreze referate pe teme de istorie, cultură și civilizație. 
Asemenea preocupări dezvoltă spiritul analitic și critic, cultivă interesul pentru documentare. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Este foarte important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
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activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, 
pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

Bibliografie: 
Alice Ionela Roaită, Didactica istoriei: un manual pentru profesorul de istorie, Editura Paralela 45, 

Pitești, 2012; 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
INSTUCTIV-EDUCATIV 

PROF. HOMEI LUCIA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA 

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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm timpul 
liber cu şcoala. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este 
să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 şcoalii şi al învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă. În legătură cu dezvoltarea creativităţii 
copiilor, pot fi date profesorilor 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. 

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 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.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 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.Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 realităţii, în cadrul activităţilor 
de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de 
creaţie. La orice vârsta , 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 .Noi cadrele didactice , trebuie să oferim în mod gradat , in acord 
cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice şi să organizăm activităţi educative.  

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:  

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 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR : HRECENIUC VIOLETA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MITOCU DRAGOMIRNEI, SUCEAVA 

În societatea contemporană consider că activitățile extrașcolare contribuie mult la formarea 
personalității elevului deoarece viitorul adult are nevoie nu numai de informaţii ştiinţifice ci şi de şcoala 
vieţii .Acest lucru necesită ca individul să fie implicat în viaţa socială,să înveţe să fie prietenos, tolerant, de 
ajutor,să înveţe alte lucruri care-i vor fi necesare în viaţă. Sunt importante și utile.  

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, elevii 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 elevul participă după ore 
sau în timpul Săptămânii Altfel și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i 
forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care vor fi performanți..Dacă întrebăm elevii despre aceste aspecte, au 
recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este 
încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 

Este uşor deoarece aşteaptă cu entuziasm şi plăcere desfăşurarea altor activităţi cu colegii,în şcoală 
sau în afara şcolii.În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: concursuri de recitarea 
unor poezii, creații ale elevilor,concursuri muzicale de depistarea talentelor, scenete, realizarea de felicitări 
şi diverse obiecte, desene,postere, ,concursuri sportive,de gastronomie,jocuri,activităţi de 
voluntariat,activităţi cu invitaţi speciali cu diferite profesii,activităţi în care sunt implicaţi părinţii 
elevilor,excursii şi drumeţii. . Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca 
orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale 
ale existenței umane. 

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

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.Voi 
enumera câteva dintre 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.
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 cunoştintelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 
Spectacolele -constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 
La vârsta școlară, aceste activități pot crește ca și complexitate, copiii pot participa la cele cu anumite 

teme, au posibilitatea de a alege, de a-și exprima opinia, de a se implica, de a-și folosi resursele și 
creativitatea într-un scop precis. 

Părinții au nevoie să știe că impunerea obținerii unor performanțe în aceste activități extrașcolare 
conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni și poate avea drept rezultat refuzul copilului, retragerea, 
dispariția oricărui interes și, pe termen mai lung, apariția unui complex de inferioritate. 

Pe de altă parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea spontaneității 
și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce 
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se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta și a 
cunoaște liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

Ca profesor învăţător am observat cu plăcere că elevii sunt „altfel” când participă la activităţile 
extraşcolare şi profesorii sunt puţin „altfel”- adică avem toţi nevoie de o „destindere” educativă care 
consolidează relaţiile elev-elev,profesor-elev şi de aceea consider că programul Şcoala Altfel a fost o idee 
excelentă .  

Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2000,
2. psiholog@ziare.com, Psiholog Cristina Calarasanu
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ACTIVITATILE EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL 

PROF.LB.ENGLEZA HRISCA BEATRICE CAMELIA 
SC.GIMN. SERAFIM DUICU TG.MURES 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, ci și prin 
activități extrașcolare și extra curriculare. 

Procesul educațional precizează rolul si importanța acestor activitati in metodele de predare moderne 
vs. cele traditionale. Activitățile extra curriculare pot oferi elevilor posibilitatea de a se exprima și in alte 
domenii în funcție de interesele, abilitățile și talentele acestora, de la pictura pana la stiinte. 

 Aceste activități au ca scop identificarea cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ. De asemenea, reprezintă o modalitate excelentă de a participa la o activitate de 
care sa se bucure, sa întâlnesca oameni noi, totodata îi învață pe elevi să lucreze ca o "unitate" și să fie 
jucători de echipă. Unii elevi chiar isi descopera noi abilitati si interese in timpul acestor activitati , ca mai 
apoi sa le si aprofundeze si sa le dezvolte. 

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. 

 In general, aceste activitati 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 accesibili 
sufletelor acestora. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite,sport, vizionări de filme sau 
spectacole, concursuri, voluntariat imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşează anumite sentimente, aducand astfel o importanta contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului. 

 Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, creativ, 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 diferite responsabilităţi.  

Coordonatorul, prin acest tip de activitati, are posibilitatea să işi cunoască elevii si altfel, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor obiectivul principal, prin punerea în valoare a resurselor 
de care dispune clasa de elevi . Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a identifica probleme noi şi de a găsi 
modalitati de solutionare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea plăcută a timpului lor liber.Având un 
caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună si 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. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite domenii, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregeasca educaţia şcolară, 
contribuind la formarea personalităţii acestora. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme. In orice şcoală profesorii trebuie să promoveze activităţile 
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor 

Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, turistice. 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. 

 Educaţia, prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat,incă de la cea mai fragedă vârstă. 
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Activităţile extracurriculare structurate reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului, asupra performanţelor şcolare şi 
asupra integrării sociale în general.  

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; 
* Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea

procesului de învătământ 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 
ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 

HRUBAN SANDA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOALE TITULESCU”, CLUJ-NAPOCA 

Educația extrașcolară are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. Activităţiile 
extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece contribuie la completarea procesului de învăţare. 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 îmbinând utilul cu plăcutul. 
Antrenează copiii în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură diferită de metodele tradiționale de 
predare-învăţare.  

Din activităţile extraşcolare organizate cu elevii mei, le voi prezenta pe cele care au avut un puternic 
impact asupra dezvoltării personalității lor. Copiii pot fi stimulaţi şi își 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 șezătorilor 
literare. Dobândesc o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi. 

Înainte de toate, este însă important ca dascălul 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 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. 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. 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.  

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează 
o serie de cunoştințe 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.  

„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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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN PROCESUL 
EDUCATIONAL 

PROFESOR, GUREANU ALINA DORINA, 
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ 

 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, elevii 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 , 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 clasele primare 
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 profesor, 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 . 

Vizionarile si spectacolele constituie o forma de activitate extracurrriculară, 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 aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta 
filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Profesorii 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. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului

prescolar, 3-4/2006, 
2. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura «

Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚE 

PROF. ÎNV PREȘCOLAR HURGOI RAMONA 
GRĂDINIȚA CU PP ALBINUȚA NR. 1 ZĂRNEȘTI 

Activitățile extrașcolare în grădiniță au un rol educativ cu un impact pozitiv asupra dezvoltării 
personalității preșcolarilor. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă 
este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

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

Perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor preşcolare 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 față de copii. 

Activitățile extrașcolare sunt planificate și realizate în funcție de personalitatea preșcolarilor, de 
dorințele acestora, conform intereselor lor. Activităţile extrașcolare 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 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 
8 Martie, Crăciun, 1 iunie, sfârşit de an, etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Timtim-Timy, 
Istețel, Să cresc mare și voinic!, Amintiri din copilărie etc, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 
Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte instituţii. 

Bibliografie :  
Ionescu M. Chiş ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’. Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001, 
Preda Viorica ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.’’ Editura,,Gheorghe 

Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

PROF. HUPCEA OANA CLAUDIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, PROF. PANAITE C. MAZILU"-

BROŞTENI/VRANCEA 

O bună desfășurare a procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu 
activităţi extracuriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, determinându-i pe elevi să participe cu plăcere. 

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 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. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se 
trăiesc. 

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

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

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

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimulează și orientează copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
la dezvoltarea respectului pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Pe lângă acestea, încurajează şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei . Ei pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața elevilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.  
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 
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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 acestorobiective 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 şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se 
o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar când am coordonat clasa 
I am încercat să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un 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. 

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.Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.
3..Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera Internaţional, 

1981.  
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAŢIA COPIILOR 

PROF. PREȘC. HUSZTI DELIA STELA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ALEXIU BERINDE SEINI, 

MARAMUREȘ 

 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. 

 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 copiii 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 copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
şi mai frumos obiectivul principal al grădiniței şi al învăţământului preșcolar – pregătirea copilului pentru 
școală.  

 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.  

 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 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 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. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile și 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. 

 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 . Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi mă refer la televizor , calculator 

1801



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 slab dezvoltaţi intelectual. 

 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.  

 Serbările şi festivităţile marchează evenimentele importante din viaţa preșcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a copiilor precum şi în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

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. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura «

Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
3. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,

Bucureşti, 2007 
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LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN 
EDUCAȚIA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR IACOB CARMEN RODICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CORLĂTENI, JUD. BOTOȘANI 

 ,,A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni 
și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” John Amos Comenius 

 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’’. 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 copiilor noștri. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

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

 Scopul acestor activităţi 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. Un punct forte al activităţilor extracurriculare este acela 
că antreneză copiii în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de 
predare-învăţare.  

 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. Dintre activitățile extracurriculare amintim: 

 Dezbaterile sau discuțiile 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. 

 Dansuri sau la canto - Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite 
competiții de acest gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să 
capete încredere în ei înșiși. 

 Participarea la jocuri și sportive - Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a minții, mai mult, 
el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 

 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. 

 Participarea la evenimente comunitare - Elevii trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații 
limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri 
(cutremur, incendiu, accident etc), întregul proces și tehnicile folosite.  

 Taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătorile, 
spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică sunt foarte apreciate de elevi. Excursiile 
şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură  

 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. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Copiii pot fi stimulaţi şi își pot 
îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
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participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea 
în desfăşurarea sezătorilor literare. 

 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. 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 extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 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 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. 

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

Bibliografie:  
* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
* 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; 
* 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;  
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PROIECT EDUCAŢIONAL- ,, BUCURII PASCALE PENTRU BUNICI” 

PROF. ÎNV. PRIMAR IANCU OLIMPIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,, GENERAL GRIGORE BAŞTAN” BUZĂU 

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: ,, BUCURII PASCALE PENTRU BUNICI”
2. DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂŢII: activitate extraşcolară, activitate de

voluntariat 
3. NIVELUL DE DESFĂŞURARE: învăţământ primar
4.DATA/ PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 8- 18 aprilie 2019
5. LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială,, General Grigore Baştan” Buzău
 Complexul de Servicii pentru persoane vârstnice „Al. Marghiloman” 
6. CADRU DIDACTIC COORDONATOR: - prof. înv. primar Iancu Olimpia

ARGUMENT 
Deoarece Învierea din morţi a Domnului Iisus Hristos este semnul biruinţei Sale şi garanţia mântuirii 

noastre, era firesc ca încă de la început comemorarea acestei învieri să constituie una dintre sărbătorile cele 
mai importante ale creştinătăţii. La câteva zile după intrarea Sa solemnă in Ierusalim, Mântuitorul a fost 
judecat si răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus in mormânt. După trei zile, adică duminica dis- de- 
dimineaţă, El a înviat ca un biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca sa plinească Scriptura si cele hotărâte 
de iconomia divină pentru mântuirea neamului omenesc. 

 Păstrând la loc de cinste aceste datini,tradiţii şi credinţe, practicându-le alături de copiii noştri, vom 
păstra vie spiritulitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere.Paştele este evenimentul central în viaţa 
cucernică, eclesiastică si spirituala. Paştele este sărbătoarea Învierii lui Hristos, este trecerea omului din 
moarte la viaţă. Paştele este si trăirea harului lui Dumnezeu in inima curăţită. Experienţa pascala este trăirea 
atmosferei Învierii. Când sufletul a simţit învierea lui din moartea pe care o suferise din cauza patimilor, 
când mintea a dobândit libertatea spirituală din robia patimilor, atunci este trăit Paştele. 

 În societatea românească actuală, se remarcă frecvent discrepanţele de idei, de comportament şi de 
atitudine dintre tineri şi cei mai vârstnici şi, ceea ce este mai dureros şi mai alarmant, apar numeroase forme 
de violenţă verbală şi de insolenţă din partea tinerilor la adresa bătrânilor. Copiii trebuie să conştientizeze, 
de la cele mai fragede vârste, că bătrâneţea este o etapă firească a vieţii fiecăruia, că bătrânii trebuie trataţi 
cu toată consideraţia şi că avem mereu ceva de învăţat de la cei cu o experienţă de viaţă mai mare. 

 Prin acest proiect mi-am propus sa lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie cu 
cei din jur, sa-si dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, 
bolnave sau abandonate, stabilirea unei punţi de legătură intre cele doua medii diferite şi adaptarea 
comportamentului la cerinţele grupului cu care vin in contact. 

SCOP: Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor si tradiţiilor specifice sărbătorilor 
pascale. 

OBIECTIVE : 
• Promovarea valorilor moral- creştine în rândul elevilor;
• Dezvoltarea empatiei şi toleranţei faţă de cei de vârsta a treia;
• Consolidarea capacităţii de lucru în echipă, prin realizarea unor produse comune cu caracter artistic

şi practic-aplicativ; 
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• dezvoltarea imaginaţiei si a creativităţii (prin solicitarea elevilor în a elaborarea anumite lucrări –
literare, plastice, artistice); 

• Să constituie exemple de comportare civică şi filantropică în cadrul acţiunilor comune.
GRUP ŢINTĂ: 
- elevii clasei a II- a B de la Şcoala Gimnazială,, General Grigore Baştan” Buzău şi părinţii acestora; 
- 40 de bătrâni de la Complexul de Servicii pentru persoane vârstnice „Al. Marghiloman” Buzău şi 

angajaţii centrului. 
MATERIALE : carton alb şi colorat, hârtie autocolantă, creioane colorate, lipici, foarfece, ouă 

polistiren, acuarele, coli colorate. 
REZULTATE: 
•Realizarea unei expoziţii cu felicitări de Pasti;
• Panouri cu poze din activităţile desfăşurate;
• Promovarea pe site- ul şcolii ;
DERULAREA ACTIVITĂŢII PROIECTULUI: 

Tema activităţii Perioada /Locul de 
dsfăşurare 

Tipul activităţii Responsabili Evaluare 

Cântece şi 
versuri pentru 
bunici ,, O, ce 
Paşti mari şi 
frumoase!” 

8- 17.04. 2019 
Şcoala Gimnazială,, 
General Grigore 
Baştan” Buzău 

- însuşirea şi 
memorarea 
poeziilor, colindelor, 
cântecelor şi 
dansurilor . 

Iancu Olimpia Portofoliu cu 
fotografii, 
înregistrare 
video 

Felicitări pentru 
bunici 

12.04. 2019 
Şcoala Gimnazială,, 
General Grigore 
Baştan” Buzău 

- realizarea 
felicitărilor de Paşti 
ce urmează a fi 
dăruite bătrânilor. 

Iancu Olimpia Portofoliu cu 
fotografii, 
înregistrare 
video. 

Coşuleţe cu ouă  15. 04. 2019 
Şcoala Gimnazială,, 
General Grigore 
Baştan” Buzău 

- colorarea, 
decuparea şi 
asamblarea 
coşuleţelor  
- pictarea ouălor din 
polistiren sau 
decorarea acestora 
prin diverse tehnici; 

Iancu Olimpia Portofoliu cu 
fotografii, 
înregistrare 
video. 

Cozonaci şi 
fructe pentru 
bunici 

18.04. 2019 
Şcoala Gimnazială,, 
General Grigore 
Baştan” Buzău 

- colectarea 
cozonacilor şi 
fructelor ce urmează 
a fi oferite bătrânilor 
. 

Iancu Olimpia Portofoliu cu 
fotografii, 
înregistrare 
video 

,,Paște luminat, 
dragi bunici!„ 

18.04. 2019 
Complexul de 
Servicii pentru 
persoane vârstnice 
„Al. Marghiloman” 
Buzău 

- serbare de Paști 
prezentată bunicilor. 

Iancu Olimpia Portofoliu cu 
fotografii, 
înregistrare 
video. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

PROF. IANCULOVICI SAVDIA 
GRADINITA NR.1 CU P.P.ORSOVA 

 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. 29 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. Un 
rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru 
meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului 
liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se 
facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama 
de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul 
cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi 
cultivarea dragostei pentru artă.  

Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse 
domenii ale artei populare. 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 – toate aceste sunt obiective 
preconizate de Legea Învăţământului din Republica Moldova.  

 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:  

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi 
nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE. ŞEZĂTOAREA 

PROF. IAURUM GABRIELA, 
ŞCOALA GIMNAZ. „MIHAI VITEAZUL” 

ŞI ŞCOALA GIMNAZ. „ECATERINA TEODOROIU”, BRĂILA 

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.În şcoală copiii vor cunoaşte numeroşi copii cu 
acelaşi interes ca şi ei, vor putea dobândi noi prietenii, care pot fi chiar pe viaţă, vor fi mai deschişi în a 
discuta cu părinţii lor despre problemele care îi preocupă. În acest sens, rolul educatorului este de a realiza 
cât mai multe activităţi extraşcolare pentru a da copiilor posibilitatea de a-şi manifesta înclinaţiile în diferite 
domenii. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor , calculator şi 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 slab dezvoltaţi 
intelectual. 

Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative educaţiei şcolare, care 
necesita un efort intelectual predominant. Astfel, erau activităţi care să ofere copilului posibilitatea să se 
mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. De aceea, aceste 
activităţi erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri (sculptură, aerodinamică, natură, dans etc). 
În timp, însă, varietatea alegerilor a crescut foarte mult şi aceste activităţi au devenit un supliment al 
activităţilor şcolare, perceput adesea de către părinţi şi copil ca fiind tot o şcoală, dar după şcoală. 

Cum ne orientăm spre alegerea acestor activităţi? 
Punctul de plecare este întotdeauna ceea ce ne transmite copilul, activităţile spre care manifestă 

interes, pe care le face cu plăcere, în care se simte în largul său. Spre exemplu, copiii care au inclinaţii spre 
latura artistică pot fi orientaţi spre activităţi care să le permită explorarea acestei laturi, cum ar fi pictură, 
dans, modelaj, decoraţiuni; cei care sunt înclinaţi spre exprimarea emoţiilor şi spre a fi expresivi pot fi 
implicaţi în activităţi de teatru, pantomimă, iar cei cărora le plac jocurile de istetime activităţi de mindlab. 

Una dintre activităţile cel mai uşor de realizat , dar şi cu cele mai multe implicaţii, este şezătoarea. 
Şezătorile constituie un mijloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează pe copii cu unele elemente 
de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, le dezvoltă dragostea pentru 
frums, pentru armonie, le cultivă rabdarea, stăpânirea de sine, spiritual de echipă. Şezătorile, fară un efort 
deosebit, constituie serbări în miniatură, organizate într-un cadru mai restrâns, dar cu o eficienţă educativă 
mai mare. Şezătorile se pot organiza cu ocazia unui eveniment din viaţa poporului, a satului. Acestea trezesc 
in conştiinţa copiilor sentimentele de dragoste faţă de popor. Valoarea deosebită a şezătorilor este 
determinată, pe de o parte de conţinutul educativ al materialului utilizat, cât şi calitatea artistică a acestuia, 
iar pe de altă parte de modul de organizare şi de antrenare a elevilor. Datinile şi obiceiurile populare ne 
reprezintă si constituie o adevarată „valută’’ a ţării noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa 
de a cunoaşte frumuseţea si naturaleţea obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a graiului 
local. De asemenea au rolul de cunoaştere de către copii a specificului zonei si a frumuseţilor din jur. 
Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român, o dovadă grăitoare a străvechii unităţi 
culturale a poporului român. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă 
a acestei moşteniri. O frumoasă tradiţie, păstrată de la batrânii satului, pe care o scot la iveală din lada de 
zestre, mai ales în serile lungi de iarnă este sezatoarea, ce încă nu şi-a pierdut identitatea în mediul rural.  

În cadrul activităţii “Portul tradiţional românesc- unitate şi diversitate” au avut loc două activităţi Un 
atelier de cusături româneşti şi o prezentare de costume. Activitatea a fost organizată de doamnele 
muzeograf Cloşcă Gabriela şi Ilie Brânduşa, fiind participanţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale “Mihai Viteazul” 
(Şcoala organizatoare din proiect), Şcoala “Ecaterina Teodoroiu” şi Şcoala “Anton Pann”. 

După o prezentatre generală făcută de doamna muzeograf Brânduşa Ilie, elevii participanţi au 
prezentat costumul popular pe care îl purtau. In urma unor activităţi interactive realizate de domnele 
profesor Iaurum Gabriela şi Coteţ Daniela, juriul formt din profesori şi muzeografi au ales patru elevi 
câştigători. 
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La activităţile din săptămâna pascală copiii au primit câteva ouă şi au fost învăţaţi practic cum să 
împartă oul pentru a fi pictat, aflând astfel că tehnica poartă numele de “urzitul” ouălor. Evident că noţiunea 
de “urzit” a fost legată până acum în mintea tuturor celor prezenţi de ţesutul covoarelor, dar acum aceasta 
a fost extinsă şi la încondeierea ouălor cu ajutorul condeiului înmuiat în ceară. Tot acum elevii citesc creaţii 
literare proprii legate de tema „Bucuriile Pascale”. Această activitate mi-am propus să o fac cu diferite 
clase mai mulţi ani la rând, scopul acesteia fiind acela de a păstra prin practică tradiţiile pascale locale. 

 Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare realizăm 
un important act cultural şi educativ. 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 cunoaste liber îi 
poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el. Şezătoarea îi dă această posibilitate şi se poate 
organiza cu ocazia diferitelor evenimente din viaţa poporului. 

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

Bucureşti 
3.Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
4.MIHAI POP – „Obiceiuri tradiţionale româneşti”. Editura Univers, Bucureşti, 1999.

5. Wikipedia – Enciclopedie liberă – Despre folclor.
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ROLUL ACTIVITǍŢILOR EXTRAȘCOLARE 
ȊN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALITǍŢII PREȘCOLARILOR 

ICLEANU LILIANA 
PROFESOR PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR 

GRADINITA “FLOARE DE COLT” 

 „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 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.  
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. 

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 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. 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, 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 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 in 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 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.  

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

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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

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 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.  

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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.  

Preşcolarii 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. 

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. 

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 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. 

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 

1811



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 deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 preşcolară, 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. 

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, ȋn acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator.  

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 .  

„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni 
și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 
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 ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
INSTRUCTIV-EDUCATIV 

CADRU DIDACTIC : IFRIM ROXANA-GEORGIANA 

 „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 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 
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. 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, 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 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 in 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 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. Copii 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 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

ACTIVITATE APLICATIVĂ ”BUCURIILE IEPURAŞULUI” 
REFERAT 

PROF. IFTIME IULIANA VIOLETA 
SCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” PÎNGĂRAŢI, JUD. NEAMŢ 

Activităţile extraşcolare se doresc a fi un mod prin care adolescenţii elevi să perceapă muzica din 
diferitele epoci ca fiind artă şi document asupra problemelor spirituale şi politice ale veacurilor.  

Artă - prin jocul sonor al sunetelor ca divertisment destinat a înfrumuseţa răgazurile, şi document - 
prin reflectarea în creeaţiile muzicale a convulsiilor politice (corurile din operele compuse de Giuseppe 
Verdi, simfonia a 3-a compusă de Ludwig van Beethove iniţial pentru Napoleon Bonaparte etc) sau a 
evoluţiei ştiinţei (introducerea instrumentelor electronice şi a sintetizatorului în muzica secolului al XX-lea 
etc). A „înţelege” muzica înseamnă o percepere a înlăţuirii sunetelor în mod plăcut urechii după legile 
armoniei şi îmbogăţite cu metamorfozele simţite şi concepute de compozitor de-a lungul elaborării în aşa 
fel încât la sfârşit, în acordul final, nu mai sunt note care îl compun ci, într-un anumit fel, sunt linişti, 
speranţe, uimiri, întrebări cu privire la principii de viaţă, tristeţi înţelese sau nu, asocieri cu întâmplări trăite 
etc.  

Se pot schimba atitudini, se poate ajunge la ambiţii pozitive sau se poate ajunge la împăcare cu sine 
şi la toleranţă. Este o variantă de formare a personalităţii elevului adolescent spre a fi sensibil cu privire la 
valori – mai întâi cultural-artistice dar care se pot extinde în valori existenţiale – care să-l ajute să ajungă la 
micşorarea dependenţei faţă de „valorile” induse de cei din jur, de mişcări politice sau mass-media. 

 Privind într-o perspectivă mai largă, un individ atent să înţeleagă evenimente din jurul său va ieşi din 
lipsa de energie intelectuală sau morală şi va căuta să interacţioneze responsabil cu societatea. Valorile care 
se doresc a fi formate la adolescent sunt: 

• dezvoltarea simţului estetic muzical;
• recunoaşterea din audiţii a unor fragmente semnificative din literatura muzicală autohtonă şi

internaţională; 
• aprecierea argumentată a valorilor muzicale clasice şi moderne;
• mai buna înţelegere a evenimentelor istorice prin cunoaşterea contextului în care au fost create unele

lucrări muzicale; 
• aprecierea vieţilor şi atitudinilor unor muzicieni ca exemplu de reuşită cu privire la urmarea

talentului. 
Atitudinile dorite în formarea elevilor sunt: 
• înţelegerea şi folosirea cu uşurătate a elementelor de limbaj muzical;
• gândirea critică şi argumentativă cu privire la muzica audiată;
• respingerea manifestărilor de tip kitch;
• cultivarea obişnuinţei petrecerii timpului liber la concerte calitative din punct de vedere muzical;
• urmărirea vieţii artistice locale, naţionale şi internaţionale;
• îmbogăţirea repertoriului personal prin interpretarea unor fragmente muzicale de referinţă.
În această perioadă a anului când sărbătorim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, activitatea 

extraşcolară muzicală se axează pe interpretarea numeroaselor imnuri religioase dedicate acestui moment, 
dar şi prin audiţii ce cuprind lucrări din literatura muzicală universală care, de-a lungul timpului, au avut 
mare impact emoţional asupra multor generaţii de creştini.   

Activităţile aplicative sunt înmănunghiate în 
• concursuri de interpretare individual sau în grup,
•concursuri de tipul „Recunoaşte genul muzical”, „Recunoaşte compozitorul” etc
• pregătirea unor imnuri religioase pe voci sau în tehnică „canon” pentru a fi prezentate într-o biserică.

Martie 2019 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, 
 IFTIMIE LĂCRĂMIOARA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA/ SUCEAVA 

În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurător de la Rio de Janeiro a fost 
adoptată, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care 22 martie devenea Ziua Mondială a Apei. S-a dovedit 
a fi o ocazie bună pentru a reaminti tuturor cât de importante sunt eforturile concrete de a oferi spre consum 
apa pură, precum şi identificarea problemelor şi găsirea de soluţii la aceste probleme. În fiecare an, una sau 
mai multe agenţii ale ONU îşi asumă responsabilitatea coordonării sărbătoririi Zilei mondiale a apei, 
manifestare cuprinsă în calendarul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO), în rezoluţia 47/193 din 22 decembrie 1992.  

Cu acest prilej, elevii clasei a IV-a, de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia/ Structura Bogata, sărbătoresc 
Ziua Mondială a Apei, prin activităţi menite să atragă atenţia că apa este sursa noastră de viață … iar aceasta 
este amenințată. Activitatea a constat în organizarea unui concurs de cultură generală: Apa-izvorul vieţii, 
expoziţie de desene, colaje, afişe şi postere. Anul acesta, elevii au participat cu un poster (declarat câştigător 
la nivelul clasei), în cadrul Proiectului Fără apă, viața ar fi imposibilă, organizat de Şcoala Gimnazială 
,,Nicolae Labiş″ Mălini, judeţul Suceava. Proiectul constă în organizarea anuală a Simpozionului-concurs 
pentru elevi ce se derulează în două etape: una cu participare directă şi a doua cu participare indirectă, 
modalitate prin care am participat şi noi. Simpozionul se adresează tuturor elevilor din învăţământul 
preuniversitar, care iubesc şi ocrotesc mediul înconjurător şi vor să se implice in acţiunile de educaţie şi 
conştientizare a populaţiei privind importanţa apei, consumul de apă potabilă şi de protejare a surselor 
acesteia. Obiectivele urmărite au fost : 

 - Descoperirea apei cu rol principal în menţinerea vieţii pe pământ, şi a proprietăţilor acesteia; 
- Dezvoltarea spiritului de observaţie precum şi a deprinderilor pentru specificul muncii de cercetare 

în laborator sau pe teren.  
- Încurajarea elevilor în găsirea unor soluţii privind susţinerea calităţii apei la nivel local şi national; 
 - Reducerea dezechilibrelor produse prin demararea unui program de susţinere a calităţii apei; 
 Posterul prezentat în cadrul acestui simpozion a avut ca slogan: „Lumea este însetată pentru că 

nouă ne este foame” şi se doreşte un semnal de alarmă în ceea ce priveşte risipa resurselor de apă, a 
importanţei acestora pentru securitatea alimentară şi implicit pentru sănătatea populaţiei şi a primit premiul 
al II-lea.  

Cu siguranţă implicarea elevilor în aceste activităţi extraşcolare contribuie în mare măsură la 
dezvoltarea abilităților sec. XXI, dar şi a competenţelor de comunicare. Să nu uităm însă că un mic gest, 
atunci când este făcut cu drag și responsabilitate, are un impact uriaş asupra mediului înconjurător. Noi 
avem datoria morală să luăm atitudine, apoi îi vom determina şi pe ceilalţi să înţeleagă, să păstreze şi să 
respecte natura, care ne susţine viaţa. 
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EXCURSIA TEMATICĂ – O FORMĂ DE ÎNVĂŢARE  

PROF. ÎNV. PRIMAR : IFTIMOIU MIHAELA , 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 APA ASĂU , JUD. BACĂU 

O excursie temeinic organizată, cu o temă bine stabilită , deschide elevului posibilităţi variate de 
observare şi cunoaştere;el capătă deprinderi practice utile,care-i pot servi apoi şi în viaţă, fără să mai vorbim 
de faptul că rămane cu puternice amintiri.pe care nu le uită aşa de uşor.Tocmai din acest motiv o excursie 
şcolară se deosebeşte de una turistică. 

În unele cazuri însă excursiile şcolare,fie că nu sunt bine organizate,fie n-au un scop definit,se reduc 
la simple plimbări pe distanţe enorme şi într-o goană nebună.Alteori,chiar dacă se desfăşoară în orizontul 
local,ele nu au nici un fel de orientare, obiectivele nu sunt selecţionate sau se caută să se pună accentul pe 
lucruri minore, neesenţiale. Este datoria tuturor celor care au sarcina de a organiza excursii şcolare să le 
imprime un caracter instructiv-educativ. 

Valorificarea instructiv-educativă poate fi făcută în timpul şi după desfăşurarea excursiei. In timpul 
desfăşurării, ea se face în primul rând prin numeroase aplicaţii care pot fi efectuate pe teren, prin observarea 
fenomenelor naturii, cunoştinţele fixandu-se astfel mai bine şi adancindu-se mai temeinic.Profesorul trebuie 
să-i îndrume pe elevi în aplicaţiile pe teren, să-i arate cum să observe, să-i dea la faţa locului explicaţiile de 
care are nevoie. 

Rolul profesorului este deosebit de mare şi după terminarea excursiei. El poate folosi materialul 
pentru propriile sale lecţii şi are totodată sarcina de a deprinde pe elevi să prelucreze acest material . 

Excursiile pot sprijini în mod efectiv lecţiile de curs, mai ales la unele discipline, cum sunt de exemplu 
geografia sau ştiinţele naturii. Lecţii cum sunt formele de relief, apele uscatului, orientarea în natură, viaţa 
plantelor etc. măresc interesul elevilor. 

Pe de altă parte, lecţiile în natură, concretizate prin excursii, se pot desfăşura, în general, după aceleaşi 
metode ca şi o lecţie de curs. In excursii, ca şi în clasă, profesorul poate purta discuţii cu elevii, îi poate 
chestiona, le poate da să lucreze în mod independent. Mai mult chiar, dacă luăm în consideraţie momentele 
desfăşurării unei excursii, ele sunt, în general, aceleaşi ca şi ale unei lecţii. De exemplu, într-o excursie în 
orizontul local, cu tema bine stabilită, profesorul comunică elevilor scopul excursiei, apoi le prezintă la faţa 
locului conţinutul problemei, face fixarea materialului şi sistematizarea lui şi apoi le poate da şi o activitate 
pentru acasă în legătură cu cele văzute şi învăţate în excursie. 

În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia şcolară este folosită tot mai mult ca metodă de 
învăţământ. Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene, legăturile strânse 
dintre ele, interdependenţa lor. Excursia poate deveni o abordare cu caracter interdisciplinar a unei tematici 
stabilite anterior. Are un rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritul moralei civice, 
dezvoltându-le anumite deprinderi de manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. 
Este o formă de activitate cu caracter activ, atractiv şi mobilizator. 

Excursiile tematice se organizează, de obicei, în unităţi şi instituţii de învăţamânt şi cercetare, muzee, 
case memoriale, lăcaşe de cult.Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. Avantajele acestor forme de 
organizare sunt: contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale si sociale, 
dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt 
familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, 
îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri. 

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii sunt 
încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educaţiei 
copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- educator, elev- educator- părinte. 

Pentru cunoaşterea trecutului istoric al neamului am organizat o excursie la Suceava, având ca 
obiective turistice Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava precum şi 
Mănăstirea Voroneţ. 

Scop : Cunoaşterea frumuseţilor patriei și a trecutului istoric al neamului românesc; valorificarea 
cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de istorie; 

Obiective : 
• familiarizarea elevilor cu comportamentul adecvat vizitării unor obiective turistice;
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• formarea deprinderilor de a comunica, de a asculta cu atenţie ghidul, de a pune întrebări legate de
subiect; 

• însuşirea/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de punctele turistice vizitate;
• să respecte regulile de circulaţie, precum şi regulile de grup.
Argument 
Ne-am propus organizarea unei asemenea activităţi din dorinţa de a oferi elevilor noştri posibilitatea 

cunoaşterii frumuseților patriei noastre, precum şi cunoşterea trecutului istoric al neamului românesc. 
Grupul țintă : elevii claselor I- IV  
Îndrumători : învăţătorii claselor respective . 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

IGA ALEXANDRU IONUȚ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” BAIA DE CRIȘ 

Tineri mai buni, împuterniciţi să transforme comunitatea şi lumea din jurul lor. Este ceea ce orice 
cadru didactic responsabil își dorește, iar pentru acest lucru activitățile extrașcolare trebuie să aibă un loc 
privilegiat în sistemul nostru educațional.  

Care este rolul acestora și în ce constă acestea? În primul rând, scopul activității extracurriculare este 
de a îmbina distracția, învățarea și munca pentru a asigura procesul continuu atât al individului, cât și al 
societății. În acest sens, în anul școlar anterior, cât și în acest an școlar, am realizat, cu participarea activă 
a tuturor cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activităţi, excursii, proiecte şi programe 
educative, care să implice motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi 
în educaţie (Familia, Poliţia, biblioteca, factori economici, Biserica etc.).  

Unul din cele mai importante proiecte ale școlii noastre îl constituie parteneriatul cu Fundația Noi 
Orizonturi. Astfel, am creat, în cadrul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Baia de Criș, județul Hunedoara, 
un Club IMPACT de Inițiativă Comunitară pentru Tineret. Cluburile de genul acesta din toată țara folosesc 
spațiile, echipamentele și experiența unor profesori și directori de școală dedicați tinerilor, integrarea 
activității cluburilor în sistemul de învățământ având un succes uriaș.  

Tinerii din România au la dispoziție zeci de posibilități de a-și umple timpul liber. Activitățile 
extrașcolare întreprinse în cadrul clubului Impact din școala noastră oferă tinerilor noștri un loc sigur în 
care să-și poată dezvolta noi abilități, să construiască prietenii de durată și de încredre și oferă posibilitate 
de a face schimbări pozitive în comunitate.  

Prin combinarea serviciului în folosul comunității și a educației prin aventură există siguranța că 
Impact oferă provocări și își expune participanții la o continuă formă de dobândire de noi cunoștințe. 

Dezvolatarea personală ete un fenomen complex și presupune un grup de suport, feedback și o 
creștere pe arii multiple de dezvoltare. Impact învață tinerii să-și fixeze scopuri pe termen scurt și lung, să 
stabilească anumite strategii în domenii specifice de dezvoltare. Obiectivul pe termen scurt este stabilirea 
de scopuri personale și de grup pentru o dezvoltare fizică sănătoasă, conștientizarea morală și spirituală, 
abilitățile necesare pentru viață și educare prin relaționare. Pentru a duce la îndeplinire aceste scopuri, 
Impact se bazează pe structura întâlnirilor de grup, proiectele în serviciul comunității și activități distractive. 

IMPACT foloseşte 3 metode fundamentale de lucru: 
• Jocuri din sfera educaţiei prin aventură;
• Poveşti, pentru a inspira cultivarea valorilor morale;
• Proiecte de serviciu în folosul comunităţii.
IMPACT a fost construit pe baza ideii că oamenii pot iubi şi pot acţiona pentru binele comun şi, mai 

ales, pentru binele celor care au nevoie de ajutor.  
Tocmai de aceea, este important ca iniţiativele ce susţin valori pozitive să treacă dincolo de gânduri 

şi să fie exprimate în acţiuni. IMPACT este învățare prin experiență -- deci aşa se întâmplă în IMPACT! 
Tinerilor le este oferită şansa să acţioneze cu un scop şi astfel să îşi dezvolte trăsături de caracter şi aptitudini 
de viaţă legate de această vocaţie de a face bine.  

IMPACT acţionează la 3 niveluri: 
Valori în Acţiune: IMPACT ajută la înţelegerea şi consolidarea unui set de trăsături de caracter 

precum bunătatea şi recunoştinţa, încrederea, curajul, perseverenţa. Şi îi determină pe tineri să acţioneze 
prin: 

Proiecte de serviciu în folosul comunităţii: Membrii IMPACT identifică o problemă din 
comunitatea lor sau anumite nevoi ce nu sunt satisfăcute şi lucrează împreună pentru a găsi soluţii creative. 
Susţinuţi de liderii IMPACT, tinerii îşi pun în practică ideile şi rezolvă probleme reale din comunitate. Şi 
vor face acest lucru dezvoltându-şi abilităţi de management de proiect, dar nu doar atât: 

Abilităţi de viaţă: IMPACT ajută la dezvoltarea unor abilităţi care includ capacităţi organizaţionale, 
de comunicare, lucru în echipă şi rezolvarea problemelor. Astfel, tinerii din IMPACT sunt mai pregătiţi 
pentru viaţa de adult implicat în comunitate, dar şi pentru integrarea pe piaţa muncii. De asemenea, 
IMPACT îşi propune să exerseze comportamentele antreprenoriale ale tinerilor. 
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Prin urmare, activitățile extrașcolare au rolul de a asigura o serie de beneficii directe și indirecte, atât 
elevilor și cadrelor didactice, cât și familiilor elevilor, școlilor și comunității, fiind menite să dezvolte lucrul 
în echipă, comunicarea inter-personală, respectul, responsabilitatea ecologică, compasiunea, curajul, 
încrederea și implicarea. Acest tip de experiențe oferă participanților ocazia de a continua să își însușească 
valori morale și să ajute tinerii să contribuie la binele comun.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF.IGNAT VASILE-AURELIAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAIL ANDREI”BUHUȘI/ BACĂU 

 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”. 

 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
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. În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Școlarii 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. 

 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.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 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.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 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 
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 școlară, 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 .Ca învățători, trebuie să oferim în mod gradat , în acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului înconjurator: curăţarea. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL 

ILĂU CĂTĂLIN, ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
,,IOAN CERNAT”-HAVÎRNA,JUD. BOTOŞANI 

Activităţiile extraşcolare sunt deosebit de importante în procesul educaţional 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 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 in 
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: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări,desene,tematice,taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber, vizitele la muzee, instituţii de interes public sau Grădina Zoologică,participare la diferite 
concursuri. 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.  

 Aceste activităţi 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. 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) 

 Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii 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 aptitudinilor. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire. 

 O temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. 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 performanţă. Este recomandat ca aceste activităţi să se realizeze în 
parteneriate cu familia , comunitatea locală, instituţii publice (primărie,poliţie,dispensar,unităţi de 
pompieri,sau ale poliţiei de frontieră sau armatei), biserică, cluburi sportive sau firme private,alte şcoli. 

 În orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar când am coordonat clasa I am încercat să 
realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 
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 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă de la vârste fragede , deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

REALIZAT DE: PROF. ILIE GEORGE-CONSTANTIN 

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 – toate aceste sunt obiective preconizate de Legea Învăţământului 
din Republica Moldova. Pedagogul C. Cucoș 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: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi foarte variat, cuprinzând 
cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi nu se 
stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor.  

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. 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. În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi 
ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea 
şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ILIE P. NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALBEŞTII DE ARGEŞ 

Educația extrașcolară este activitatea ce se poate realiza dincolo de procesul de învățământ și are un 
rol extrem de important, dar și un loc bine stabilit în ceea ce privește conturarea personalității celor mici. 
Educația, prin activitățile extrașcolare dorește să identifice și să cultive legătura strânsă dintre competențe, 
aptitudini, adoptarea unui stil de viață civilizat, de asemenea și impulsionarea comportamentului creativ în 
diverse domenii. Încă de la cele mai mici vârste, cei mici strâng o multitudine de cunoștințe, ceea ce îi pune 
în legătură directă cu obiectivele și fenomenele din mediul înconjurător. 

Nevoia de a se juca, faptul că vor să fie în continuă mișcare este faptul care permite îmbinarea școlii 
cu viața de zi cu zi. 

Obiectivele activităților extracurriculare: dezvoltarea de deprinderi și aptitudini, antrenamentul 
elevilor în acțiuni cât mai complexe și variate, cu un conținut bogat, stârnirea interesului pentru anumite 
activități sociale sau culturale, integrarea cu ușurință în mediul de la școală, oferirea sprijinului necesar 
pentru reușitele școlare, dezvoltarea și fructificarea talentelor personale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un mediu informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

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. 

Pedagogul C. Cucoș [1] afirma că, există deosebiri din punct de vedere al conținutului și al formelor 
de organizare între activitatea desfășurată de elevi în cadrul orelor de curs și acțiunile desfășurate de ei în 
afara acestor ore: 

1. Activitatea extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor. Desfăşurarea
lecţiilor şi mărimea acestora sunt determinate de curriculumul la disciplină, în timp ce conţinutul şi 
desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din 
domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod 
întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Un eveniment foarte important, Învierea Domnului, este un prilej 
de bucurie și orice persoană trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor 
importante săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
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activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. 
Se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, 
desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să 
se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței 
umane. 

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. 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. 
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EXCURSIE TEMATICĂ—PARCUL DENTROLOGIC GURAHONȚ 

PROF. ILIES ELISABETA 
LICEUL TEORETIC SEBIŞ 

 Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu natura 
dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Organizarea excursiei răspunde dorinţei 
exprimate de elevi de a călători şi de a petrece împreună timpul liber, desfăşurând activităţi recreative şi 
instructive. Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric la dezvoltarea 
relaţiilor dintre elevi în colectivele din care fac parte. După perioada şcolarităţii, adolescenţii îşi amintesc 
cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor organizate la şcoală. 

 În săptămâna din Scoala Altfel, elevii clasei a XII-a C, de la Liceul Teoretic Sebiș au organizat o 
excursie tematică la Parcul Dendrologic Gurahonț. Distanța dintre cele două localități a fost parcursă cu 
trenul, sporind și mai tare farmecul excursiei, dat fiind faptul că unii elevi nu călătoriseră cu trenul până la 
acea dată. La intrrea în parc am fost așteptați de domnul inginer Haiduc Nicolae , care se ocupă de 
administrarea acestui parc si care ne-a introdus în tainele minunate ale parcului. 

 În secolul XIX, boierul maghiar Boro Benjamin, stăpânul Castelului in stil neoclasic din Gurahonţ, 
aduce aici moda curţilor occidentale, amenajându-şi o grădină uriaşă cu feluriţi arbori şi arbuşti. Parcul, 
numit Arboretum Sylva, avea în 1970 594 de specii de plante, din care multe rare ori unicate în România. 
Colecţia a tot crescut, astăzi având mai mult de 2.500 specii în peste 3.600 exemplare, inclusiv arbori 
exotici, precum uriaşul Sequoia ori binefăcătorul Gingko. Tocmai graţie alăturării unui număr mare de 
specii rare, parcul e unic chiar şi în Europa. 

 Parcul are o suprafață de teren de 4,2 hectare și o parcelă de teren cu vegetație forestieră de 7,4 
hectare, precum și o clădire cu capacitate de cazare pentru studenți de 50-60 de locuri.Cele trei universităţi 
doresc să reamenajeze terenul și a clădirile aparținătoare parcului. Împreună cu alte instituții abilitate din 
țară și din străinătate se va dezvolta activități de cercetare științifică referitoare la conservarea biodiversității 
și protecția mediului.În plus, cele trei universități au creat Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Biodiversitate, prin care se vor identifica mecanisme de finanțare în vederea asigurării sumelor necesare 
pentru cheltuielile de întreținere și dezvoltare a parcului.Spațiul va fi valorificat și prin organizarea de stagii 
de practică sau de cercetare de specialitate ai căror beneficiari să fie cadre didactice, cercetători și studenți, 
prin organizarea de ateliere de lucru, a unor școli de vară, seminarii, precum și a cantonamentelor sportive. 

 Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant, contribuind în mod categoric la dezvoltarea relaţiilor 
dintre elevi în colectivele din care fac parte. După perioada şcolarităţii, adolescenţii îşi amintesc cu plăcere 
de întâmplările din timpul excursiilor organizate la şcoală. Calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje 
bine conservate şi în absenţa poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetaţie, faună) la care s-au adaugat 
obiectivele turistice istorice, tradiţiile şi elementele de folclor românesc, constituie elemente a căror 
atractivitate turistică a sporit considerabil în ultimele decenii. 

 Nevoia informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea şi promovarea durabilă a turismului 
precum si responsabilizarea acestora privind conservarea mediului si a destinaţiilor turistice au fost 
primordiale in alegerea acestui tip de excursie.. De asemenea, formarea unor capacităţi cognitive 
interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de geografie, istorie, literatură, religie, biologie, muzică,fizica 
etc si conştientizarea necesităţii protejării naturii şi a mediului geografic, alaturi de stabilirea unor relaţii de 
prietenie intre elevii liceului. Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea 
informaţiilor din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg. 
Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, dar şi pe 
cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere existente între ei şi 
restul clasei.  

 În urma centralizării rezultatelor unui sondaj de opinie în rândul elevilor s-a observat interesul 
acestora, cât şi a părinţilor, în realizarea acestei excursii.. Elevii au fost împărţiţi după înclinaţiile pe care 
le au, dar şi după preferinţele lor, în 5 grupe. Fiecare grupă şi-a realizat propriul plan de informare folosind 
internetul, dar şi cărţi, reviste, manualele şcolare de specialitate cu privire la obiectivele propuse în 
desfăşurarea excursiei.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

PROF.ÎNV.PREȘC. ILIESCU VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. MIHAI SÎMBOTIN” CÎRLIGELE 

Timpul liber al copiilor a devenit una dintre preocupările actuale ale părinților și organizatorilor 
procesului de învățământ în scopul folosirii eficiente a acestuia în vederea educării preșcolarilor. Este 
cunoscut faptul că preșcolarii au nevoie de activități de joc, de mișcare, de sport, de dans. Acesta este 
motivul pentru care educatoarele acordă multă atenție organizării timpului liber al preșcolarilor prin 
intermediul activităților extracurriculare, în care îmbină armonios munca cu învățarea și distracția cu jocul. 

Activitățile extrașcolare sunt activități complementare activităților realizate la grupă și urmăresc 
îmbogățirea informațiilor primite în cadrul activității didactice, cultivă interesul copiilor pentru anumite 
domenii, stimulează integrarea socială a preșcolarilor și folosirea timpului liber într-un mod plăcut. 

Activitățile extracurriculare din grădiniță pot avea caracter cultural, artistic, științific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau pot fi simple activități de joc, de implicare și participare la viața și activitatea 
comunității locale. Acestea pot lua diverse forme: plimbări, excursii, ieșiri în natură, tabere, serbări cu 
diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, parteneriate școlare pe diferite 
teme. 

Activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale aduc preșcolarii față în față cu realitatea 
angajându-i într-o percepere activă, investigatoare, prin acțiune directă asupra obiectelor și fenomenelor 
din mediul înconjurator, a unor zone geografice și locuri istorice. Informațiile dobândite sunt bogate: 
aspecte privind viața și munca oamenilor în diferite contexte, structura și condițiile de viață a unor animale 
și plante, succesiunea anotimpurilor și frumusețile țării. În activitățile în aer liber preșcolarii își formează 
sentimentul de respect, ocrotire și dragoste pentru natură. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale sunt ocazii propice de a 
intui și prețui valorile culturale, istorice, folclorice ale românilor. Aceste activități turistice dar și de concurs 
contribuie la îmbogățirea vocabularului activ, a socializării, a creativității, a sensibilității și a inițiativei. 

Organizarea unor serbări sau vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii sau cu păpuși constituie 
o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniță, prin intermediul căreia preșcolarul face cunoștință
cu lumea minunată a artei. Aceste forme de activitate pun copilul atât în rolul de actor cât și în cel de 
spectator, îl pun în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, apelând permanent la afectivitatea 
acestuia. Serbările, șezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute pe copii să se implice, să-și cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze și să se sfirme în fața 
clasei prin mijloace proprii. Spectacolele artistice susținute cu diferite ocazii sunt un mijloc de educare a 
voinței, a încrederi în forțele proprii, a ținutei corecte dar și a posibilității de a se transpune prin interpretarea 
unor roluri de teatru. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite, pe 
diverse faze și teme se dezvoltă dragostea și interesul copiilor pentru frumos, iar sensibilitatea și 
personalitatea lor suferă modificări pozitive, putându-se depista cu ușurință tinere talente artistice în 
vederea promovării și cultivării lor. Concursurile de natură sportivă vin ca o completare a activităților de 
educație fizică, ajutând la dezvoltarea psiho-motrică și încurajând competivitatea și spiritul de echipă.  

Toate ativitățile extrșcolare desfășurate cu copii au un rol important în dezvoltarea lor ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situație, bogate spiritual și cultural. În cadrul 
activităților didactice și extracurriculare, alături de ducatoare, copiii dovedesc creativitate, imaginașie, 
atitudine, talent, afirmându-și în mod original personalitatea. 

Bibliografie: 
1.Mangri,F, Elisei,E, Dorobeti,T, Bucovală,G, „Experiențe didactce și pedagogice de succes”.

Ed.Poarta Albă, 2010 
2.Preda,V, „Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii”. Ed.Gheorghe Cartu

Alexandru, Craiova, 2009 
3.Lespezeanu,M, „Tradițional și modern în învățământul preșcolar”. Ed.Omfal, București,2007
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ROLUL ACTIVITǍŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN CADRUL 
ORELOR DE LIMBA ENGLEZǍ 

PROFESOR: ILIIN IONELA CARMINA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV- BISTRIŢA 

 Antrenarea elevilor în activități diversificate atât în cadrul orelor de limba engleză, cât și în afara 
școlii au drept scop trezirea interesului pentru disciplina școlară respectivă, cât și descoperirea și cultivarea 
talentelor unor copii dotați. 

 În decursul mai multor ani de predare a limbii engleze, începând din clasele primare până la nivelul 
liceal, am constatat că elevii sunt mult mai atenți, mai activi și mai implicați când sunt solicitați să 
desfășoare diferite activități și acțiuni din domeniul limbii engleze în afara orelor de curs. 

 Activitățile extrașcolare au efecte benefice asupra elevilor și îi determină să dorească să se 
perfecționeze atât în cadrul tehnologiei comunicării şi informaţiei cât şi al limbii engleze. 

 In acest sens, E-Twinning vine în sprijinul profesorilor şi nu numai oferind personalului didactic 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. 

 E-Twinning 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. 

 Portalul eTwinning oferă noutăți din țările eTwinning, oportunități de dezvoltare profesională, 
informații despre modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes. Beneficiile 
utilizării acestei platforme sunt următoarele: 

 Proiecte – În această secțiune, profesorii au la dispoziție o serie de instrumente denumite „kit-uri”, 
cu rolul de a-i ajuta și a le facilita eforturile de a demara propriile proiecte. De asemenea, secțiunea oferă o 
galerie de exemple de bună practică, menite să-i inspire în clipa când își elaborează și derulează propriul 
proiect eTwinning. 

 Recunoaștere – În această secțiune, profesorii pot afla tot ce doresc să știe despre modalitățile de 
recunoaștere oferite de eTwinning: Certificatele europene de calitate, Certificatele naționale de calitate, 
Premiile eTwinning și Școlile eTwinning. 

 Dezvoltare profesională – Profesorii au la dispoziție o gamă variată de instrumente care să-i ajute 
să-și îmbunătățească metodele de predare: de la instrumente de autoevaluare la materiale de dezvoltare 
personală (materiale autodidactice), de la seminarii online la evenimente de formare și învățare 
intercolegială la evenimente eTwinning evidențiate. 

 Accente - Noutăți din comunitatea eTwinning, inclusiv metode pedagogice și exemple de bune 
practici eTwinning. 

 In acest sens, spaţiul E-twinning pentru proiecte a devenit unul al socializării, al viziunii, al valorilor, 
al hărţilor, culturii, consolidării, contribuţiei contribution și criticii, fapte ce vor accentua sentimentul de a 
fi parte a Intregului Viu al Umanităţii . Aceasta este chiar tema proiectului european derulat în şcoala 
noastră, proiect intitulat TERRA COMMUNITY AND ETHICS OF THE FUTURE ce are ca scop schimbul 
de bune practici cu ţările partnere implicate şi anume Polonia, Croaţia, Slovenia şi România în calitate de 
ţară coordonatoare. Acest proiect european are un altul echivalent cu acelaşi nume pe platforma europeană 
eTwinning unde se pot vizualiza atât proiectele profesorilor cât şi produsele elevilor implicaţi în proiect. 

 In cadrul proiectului Erasmus+ derulat pe o perioadă de doi ani project, clubul Eco-Phylia a organizat 
o serie de activităţi cu impact atât asupra profesorilor cât şi a elevilor. Profesorii care au coordonat toate
aceste activităţi au avut ca şi sursă de inspitaţie pe elevii lor în realizarea minunatelor exponate ce pot fi 
admirate la Colţul Erasmus din şcoala noastră. Câteva din activităţile din cadrul clubului presupuneau 
crearea de ornamente, obiecte decorative de design interior, pseudo-instrumente muzicale, mărţişoare, 
felicitări cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii şi a Zilei Indrăgostiţilor, precum şi confecţionarea altor 
obiecte utile cum ar fi, plase de hârtie, sau oameni de zăpadă din materiale reciclabile sau chiar crearea unei 
poveşi din articole vechi de îmbrăcăminte.  

 In consecinţă, eforturile, munca şi creativitatea elevilor pot fi apreciate în imaginile de mai jos.. 
Graţie lor precum şi profesorilor care i-au coordonat a fost posibilă realizarea acestor activităţi , 
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demonstrând încă o dată că, munca în echipă, colaborarea şi relaţiile strânse profesor-elev sunt modalităţi 
eficiente de a ajunge la o anumită înţelepciune şi maturitate în profesia didactică. 

Bibliografie: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 
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CONCURSURILE PE TEME DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ LA 
NIVELUL LICEULUI 

PROF. ILINCAR VALERICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 TAKE IONESCU TIMIȘOARA 

Concursurile, ca formă nouă de activitate în afara clasei (sau în afara şcolii), sprijină procesul de 
invăţământ, stimulând lărgirea orizontului informaţional al elevilor, formarea unor priceperi si deprinderi 
necesare- în primul rând deprinderea de muncă independentă, stăruitoare si organizată. 

În interiorul şcolii, concursul literar poate dubla o altă activitate din afara clasei. De exemplu, în 
cadrul unui cerc privind „Problemele lumii contemporane: a învata să trăim împreună, a învăţa să trăim cu 
ceilalţi” se poate organiza un concurs cu tema: „Rolul şi sarcinile educaţiei interculturale”. Elevii care iau 
parte la concurs pregătesc un material bibliografic indicat. La concurs se prezintă cât mai mulţi elevi, cel 
puţin câte unul de fiecare întrebare care urmează a fi adresată uneia din părţi (concursul are valoare 
educativa reală când nu se rezumă la concurenţa dintre „cei mai buni”). Întrebările trebuie să vizeze nu 
calitatea memoriei, ci priceperile dobândite de elevi in legătură cu problematica educaţiei interculturale. De 
aceea, lista bibliografică trebuie să fie redusă, iar răspunsurile să fie apreciate si notate atât sub aspectul 
justeţei conţinutului reprodus, cât si sub aspectul priceperilor de exprimare si de interpretare a cunoştintelor 
dobândite prin lectură. 

Obiectivul general al acestui concurs este educaţia interculturală care 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 pentru că unul dintre obiectivele majore ale educaţiei trebuie să fie „a 
învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”. 

Obiectivele specifice ale educatiei interculturale : 
• dobândirea de cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra comportamentelor

individuale şi de grup, privind propria cultură / propriile culturi şi privind alte culturi; 
• dezvoltarea de deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală / interculturală

(conştientizarea propriilor determinări culturale, stereotipuri şi prejudecăţi, identificarea acestora la ceilalţi, 
capacitatea de a relativiza punctele de vedere, abilităţi comunicaţionale şi relaţionale); 

• formarea de atitudini cum ar fi: respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală
proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei; 

• stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei societăţi interculturale şi al
combaterii discriminării şi intoleranţei. 

Pentru o educaţie interculturală eficientă este esenţială asigurarea unui echilibru între cele patru tipuri 
de obiective, fără a se neglija nici unul dintre acestea şi insistarea pe interrelaţionarea diferitelor elemente 
ale acestora.  

Activitati de invatare 
• documentare;
• lucru in grup;
• dezbateri in grup si colective;
• analiza unor materiale, texte, date statisitce;
• selectarea unor informatii din reviste, ziare, emisiuni TV.,Internet etc.
• intocmirea unor eseuri, postere, portofolii;
• realizarea unui interviu, unui sondaj de opinie.
Mod de lucru 
• se anunta tema
• se formeaza echipe concurente de cate 4 elevi, prin tragere la sorti
• se da schema cu fondul comun pentru toti elevii, adica fiecare grupa are in vedere rezolvarea

cerintelor comune 
• se indica de catre profesor o bibliografie, care nu este obligatorie
• elevii isi traseaza sarcini in cadrul echipei, se informeaza, dezbat, se completeaza
• se realizeaza posterul in functie de capacitatea creativa a grupului

1833



• se expun posterele, dupa 2 saptamani de atelier
• se prezinta de catre echipa
• se analizeaza de catre ceilalti elevi, se pun intrebari lamuritoare
• echipa se autoevalueaza
• clasa valideaza nota data de echipa sau propune,pe baza unor argumente solide, o alta nota.
Evaluarea vizeaza: 
• capacitatea de investigare
• originalitatea argumentarii
• calitatea materialelor selectionate
• prezentarea clara si fluenta a unor fenomene si aspecte
• identificarea cat mai multor cauze si efecte ale fenomenelor
• imaginarea celor mai pertinente solutii in rezolvarea problemelor
• redarea justa a unor situatii
• capacitatea de interpretare a unor situatii
• adecvarea justa la realitate
Conditii prealabile 
• elevii au mai lucrat prin cooperare in grup
• au exersat argumentarea
• cunosc criteriile de evaluare
• au mai exersat si autoevaluarea
• au mai selectat materiale din alte surse, deci stiu sa se documenteze si sa se informeze.
Teme posibile: 
LIPSA DE CIVILIZATIE 
CONFLICTELE SI TERORISMUL 
SUPRAPOPULAREA 
POLUAREA 
SARACIA 
EPIDEMIILE 
CULTURA SI CIVILIZATIE TRADITIONALA 
VIATA PRIN LECTURA 
COMUNICAREA INTERCULTURALA 
Concursurile pe diferite teme sunt activitati deosebit de atractive si stimulatoare pentru elevi intrucat 

acestia isi pun in valoare cunostintele, priceperile si deprinderile de interpretare sau analiza, fiind un castig 
deosebit atat pentru elevii care participa efectiv, dar si pentru cei care doar asista la aceste concursuri.  

Bibliografie 
Buda, Carmen- Educaţie interculturală, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, 2003 
Dasen, Piere- Educaţie interculturală: experienţe, politici, strategii, Editura Polirom, Iasi, 1999 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR IMBUZAN DANA ADELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI 

 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. 

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. 

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.  

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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROF. IMBUZAN MARIUS 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI 

 Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut o dată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. (Dicţionarul limbii române pentru elevi, 1983). Asupra individului se 
exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat 
în 3 tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală 
(extrașcolară), informală (cunoştinţele cu care individul se întâlneşte zi de zi: în familie, cu prietenii, pe 
stradă, în mass-media). 

 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. Timpul extraşcolar a fost caracterizat drept „libertate sub control instituţional”. Timpul liber, se 
caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile instituţionale; caracterul dezinteresat al 
activităţilor; caracterul personal, întrucât încurajează virtuţile dezinteresate; aracterul hedonist, întrucât 
generează satisfacţie. 

 Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite: funcţia de relaxare, de destindere, care constă în 
posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază; funcţia de distracţie, care se realizează 
prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist; funcţia educativă, de dezvoltare, care se 
concretizează în îmbogăţirea vieţii spiritulale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de 
autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ (Vasile 
Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

 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.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 România, educaţia nonformală cuprinde diferite activităţi, desfăşurate fie în cadrul şcolii, cum ar 
fi: sesiuni de comunicări ştiintifice, cercuri la diferite discipline, proiecte educative, olimpiade, competiţii 
sportive; fie în afara şcolii, cum ar fi vizite, drumeţii, excursii, tabere, activitatea pe cercuri din cadrul 
palatelor şi cluburilor de copii. Aceste activităţi, la fel ca şi în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de 
profesori de specialitate, dar, care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau coordonatori. 

 Dintre aceste activități, un ajutor important pentru predarea biologiei îl au : plimbările , excursiile, 
taberele. În urma plimbărilor, a excursiilor în natura, copiii pot reda cu mai multă creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii . 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. 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  

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. 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.  

Bibliografie: 
1. Dulamă, Maria Eliza - Metodologie didactică, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2006
2. Dicţionarul limbii române pentru elevi, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1983
3. Filimon, Letiţia; Marcu, Vasile - Psihopedagogia pentru formarea profesorilor, Oradea, Ed.

Universităţii din Oradea, 2003 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI-ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

IMRE ILDIKÓ, ȘC.GIMN.TOMPA LÁSZLÓ 

Competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o combinaţie a cunoştinţelor, a 
abilităţilor şi a atitudinilor adecvate fiecărui context. Acestea sunt necesare pentru dezvoltarea personală şi 
incluziunea socială. Dobândirea a celor opt competenţe-cheie se încadrează în principiile de egalitate şi 
acces pentru toţi.Cele opt competenţe –cheie sunt: 

• comunicarea în limba maternă
• comunicarea în limbi străine
• competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia
• competenţa digitală
• capacitatea de a învăţa procesul de învăţare
• competenţe sociale şi civice
• simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului
• conştiinţa şi expresia culturală
Sunt profesor în învăţământul primar, sunt adeptul dezvoltării. Am participat la cursul de formare : 

Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional( organizat de CNEE), sunt formator, 
mentor de practică pedagogică, deci pot să afirm că sunt pregătită în domeniu şi încerc să aplic aceste 
noutăţi în practica zilnică.  

Fiind vorba de competenţe transversale, sunt atentă să planific toate activităţile cu scopul de a 
dezvolta aceste competenţe. Folosesc des metoda proiectului, ţin activităţi integrate, dar am mai găsit o cale 
de a dezvolta competeneţele-cheie:- la activităţile extraşcolare. 

Ar trebui să ţinem lunar câte o activitate extraşcolară, dar în clasa mea aceste activităţi sunt zilnice. 
Predau într-o şcoală incluzivă, unde din 16 elevi, 4 sunt copii cu CES, cu dificultăţi de învăţare şi unii 

cu probleme comportamentale grave.Sunt şi consilier psihologic,deci mi-am dat seama că aceşti copii au 
nevoie de ajutorul unui specialist.Le-am oferit ajutorul meu –ceea ce constă în activităţi-Şcoală după 
şcoală.Din partea mea este voluntariat, dar merită, pentru că sunt rezultate vizibile. 

Obiectivele acestor activităţi sunt: 
• dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă şi în limba română
• dezvoltarea competenţelor de matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia
• dezvoltarea capacităţii de a învăţa
• dezvoltarea competenţelor sociale şi civice
• dezvoltarea simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului.
Activităţile „Şcoală după şcoală” conţin activităţi de învăţare, pregătiri pentru concursuri, concursuri 

şi activităţi ludice,ore de șah, educație muzicală, educație pentru sănătate, activități de educație rutieră.  
Activităţile extraşcolare durează zilnic 3 ore. Prima oră este ora activităților ludice.Apoi urmează o 

plimbare în aer liber,luăm masa într-o cantină.După masă urmează o oră a învățării: recapitulăm cele 
învățate în cursul zilei, elevii rezolvă exerciții individuale și lucrările lor sunt verificate și evaluate. 

Elevilor le place să exerseze.Sunt motivați:ei aleg felul exersării.Sunt zile în care vor să lucreze cu 
fișe de lucru.În alte zile scriu pe tablă sau exersează cu manuale digitale.Nu sunt activități obișnuite.Elevii 
se simt la școală ca și acasă. 

1.1.Învățăm să scriem primele cuvinte 
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După învățare de o oră, revenim la activitățile ludice. 
Sunt conştientă că aceste activități contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale şi civice. Nu am 

cerut ajutor material de la părinţi, am fost sponzorul clasei mele.Le-am cumpărat jucării care ajută la 
dezvoltarea atenţiei, memoriei, concentraţiei, creatvității,dar şi jucării care să contribuie la socializarea lor 
prin respectarea regulilor. 

2.1.Activități ludice 

Suntem şcoală de aplicaţie-sunt mentor de practică pedagogică.O studentă a făcut o cercetare în 
clasă.A vrut să dovedească rolul pozitiv al activtăţilor ludice asupra socializării elevilor. Ea a ținut 
săptămânal două activităţi unde a aplicat jocuri de intercunoaştere şi de socializare. Rezultatele au fost 
măsurabile.Am făcut sociograma clasei la începutul anului şcolar. În timpul activităţilor ludice am avut 
grijă să evidenţiem calităţile elevilor marginalizaţi portivit sociogramei clasei. După 2-3 activităţi aceşti 
elevi au fost acceptaţi , iar clasa a devenit omogenă. 

O activitate extraşcolară specială ,aplicată ,este activitatea de educaţie rutieră.Educaţia rutieră este 
opţionalul clasei.Acest opţional a fost conceput de mine şi este o programă şcolară organizată modular. La 
ore învăţăm teoria, iar începând din luna aprilie, avem activităţi extraşcolare de educaţie rutieră-săptămânal 
6 ore. Aceste activităţi contribuie la formarea progresivă a competenţelor-cheie stabilite de către Comisia 
Europeană şi a competenţelor generice definite prin CRCN-2012, îndeosebi în ceea ce priveşte: 

 Utilizarea de modalităţi de comunicare în limba maternă într-o varietate de situaţii
 Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a

instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare şi extraşcolare 
 Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială
 Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele.
Elevilor le plac foarte mult pregătirile teoretice cu polițiștii,și cele practice.Învățăm indicatoarele, 

exersăm traseul de îndemânare şi parcul şcoală, avem şi concursuri, lucrăm împreună cu poliţistii rutieri 
din oraş.  

După cum reiese din cele prezentate, activitățile extrașcolare sunt un bun prilej pentru dezvoltarea 
competențelor cheie.Aceste activități sunt interesante, sunt organizate astfel, încât copiii să se simte la 
școală ca acasă. 

Elevilor mei le place foarte mult la școală.Nu vor să plece acasă.Se întâmplă des că părinții stau o oră 
întreagă în clasă și așteptă terminarea jocului.Acest timp este folosit de mine pentru consilierea 
părinților.Discutăm cele întâmplate în cursu zilei, părinții se interesează de munca și comportarea 
copiiilor.Suntem ca o familie. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR, IOANĂȘ DANIELA - IOANA 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extrașcolare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i și pe elevi. 

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
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, să-i pregătească 
pentru viață. 

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

Exemple de activități extrașcolare 
1. Serbările și festivitățile
Au un caracter stimulator atât pentru elevi, cât și pentru părinții lor. Acest tip de activități marchează 

evenimentele importante din viața școlarului. Importanța lor constă în cultivarea înclinațiilor artistice ale 
elevului, precum și în atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

2. Concursurile școlare
Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învățat la școală și acasă. Concursurile 

sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în același timp o importanță 
majoră și în orientarea profesională a acestuia. 

3. Excursiile și drumețiile
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. 

4. Vizitele
Oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă 

originale, momentele legate de trecutul istoric local, de viața și activitatea unor personalități de seamă, 
relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor. Toate acestea stimulează activitatea de învățare, 
întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

5. Vizionările
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 

copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Copilul face cunoștință cu lumea 
artei, învață să o descifreze și să o îndrăgească. 

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. 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.  

1842



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

“ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
* Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007;

1843



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

ION CORNELIA-CAMELIA 

 " A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârâ în cap o mulțime de cuvinte, fraze, 
expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile." 

John Amos Comenius 
 Prin activități extrașcolare se înțelege multitudinea de activități organizate de școală și de către alte 

instituții publice (activități artistice, vizite la muzee, vizionarea de spectacole, excursii, cluburi tematice), 
în care se oferă fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultate, așa numitul "principiu 
egalității șanselor". Îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare este o necesitate mai ales 
pentru complexitatea finalităților educaționale. 

 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, 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". 

 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. Activitățile extrașcolare pot deveni o formă complementară de activitate care stimulează talentul, 
valorile, încurajează comunicarea și competiția. Prin intermediul acestor activități cu caracter 
interdisciplinar, elevii își îmbogățesc experiența de viață, își însușesc cunoștințe din mai multe domenii, își 
cultivă dragostea pentru frumos, își lărgesc orizontul cultural și științific, reprezentînd un mijloc de formare. 
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. La genul acesta de activități copiii sunt mai receptivi 
datorită cadrului diferit în care sunt organizate și a diversității acestora dar și a faptului că evaluarea nu se 
finalizează prin notă. Este însă foarte important ca profesorul să fie foarte creativ pentru a stârni imaginația, 
curiozitatea și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora, dar să țină seama și se 
preocupările elevilor și de nivelul lor de cunoștințe. 

 Activitățile în afara clasei pun accent pe practică, aplicarea cunoștințelor având valoarea unui 
exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor, oferindu-le posibilitatea de interacționa, de a se exprima 
liber și de a experimenta. Cu ajutorul acestor activități se facilitează integrarea eficientă și rapidă în 
colectivitate, elevii devenind capabili să-și orienteze în primul rând curiozitatea asupra propriei persoane, 
formându-se astfel " imaginea de sine" esențială în procesul educativ.  

 Vizitele la muzee sau expoziții reprezintă un mijloc de a prețui valorile culturale ale poporului nostru, 
ele oferind ocazia de a observa obiectele în starea lor naturală, stimulând activitatea de învățare și 
completând cunoștințele acumulate în cadrul lecțiior. Unul dinre scopurile educației non-formale îl 
reprezintă creșterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viața socială, respectiv dezvoltarea autonomiei 
personale și sociale, a comportamentului în grup. 

 Concursurile școlare organizate într-o manieră plăcută, stimulează spiritul de 
competivitate,imaginația și gândirea, ajută la dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor, oferind 
motivația atât de necesară în procesul de învățare și ocazia de a asimila mult mai ușor cunoștințele.  

 În concluzie activitățile extracurriculare au o mare importanță într-o lume dominată de internet și 
mass media, care nu fac altceva decât să transforme copiii noștri în niște persoane care nu se pot controla 
emoțional și comportamental. Aceste activități îi educă pe elevi în spiritul societății actuale, îi pregătește 
pentru viitor,îi ajută să socializeze, să întâlnească oameni noi, îndrumându-i pe un drum mai bun, poate 
chiar pentru alegerea profesiei. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

PROFESOR ITINERANT SI DE SPRIJIN-VLADESCU IONELA MARIANA 
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”ELISABETA 

POLIHRONIADE”VASLUI 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
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. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile
vieţii de zi cu zi 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor
organizaţii cu caracter educativ. 

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

Activitaţile extrascolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente 
modalitaţi de formare a caracterului copiilor înca din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

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.  

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 .  
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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. 

Concluzii 
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 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) Cernea, Maria, Contribuţia activitaţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învatamânt,

în “ Învaţamântul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2) Craciunescu, Nedelea, Forme de activitaţi extracurriculare desfasurate cu elevii ciclului primar, în

“Învaţamântul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3) Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
4) Jinga, Ioan; Istrate, Elena, (1998 ), Manual de pedagogie, Ed. ALL, Bucureşti;
5) Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti
6) 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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COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

PROFESOR IONESCU ALINA 
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU” 

LOCALITATEA VĂLENII DE MUNTE, JUDEŢUL PRAHOVA 

În DEX violenţa este indicată ca forţă, putere. Nu este o atitudine ci o realitate fizică, prin excelenţă 
dinamică, manifestată. Rădăcina latină a termenului violenţă este vis, care inseamna “forta” si trimite la 
ideea de putere, de dominaţie, de utilizare a superiorității fizice împotriva altuia. Majoritatea analizelor 
privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct în timp ce violenţa ţine mai mult de cultură, de 
educaţie, de context.  

Violenţa este o manifestare a agresivităţii ce presupune utilizarea forţei,pentru a manifesta 
superioritatea. Este o conduită agresivă cu finalitate distructivă, lipsă de stăpânire în vorbe şi fapte. 

• Sinonime: agresiv, dezlănţuit, furtunos,abuziv, brutal, nestăpânit.
Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane: lipsa de stăpânire în vorbe sau fapte, 

vehemenţă, furie; faptul de a întrebuinţa forţa brutal: constrângere, violentare, siluire, încălcare a ordinii 
legale “ .  

Presa scrisă sau audiovizuală, informează în permanenţa cu privire la diverse manifestări ale acestui 
fenomen. De la formele cele mai agresive precum războaiele ori crimele terifian-te,bătăile, violurile, 
furturile, distrugerile de bunuri şi până la cele mai puţin şocante, cum ar fi violenţele verbale, toate acestea 
susţinute de o abundenţă de imagini violente se perindă zilnic prin fata ochilor nostri.  

Formele de manifestare a violenţei 
 Fizică-crime, răniri,lovituri, sechetrări, sinucideri.
 Verbală-ironie, calomnie, insultă, înjurături, limbaj obscen
 Sexuală-viol, incest, pedofilie, prostituţie, hărţuire sexuală.
 Imagistică-mass-media:televiziune, muzică, cărţi, internet.
 Psihomorală-ameninţări, şantaj, încurajare, tăinuire.
Cauzele comiterii actelor violente 
 Familia
- este locul primelor experienţe şi relaţii cu persoane; 
- aici copilul trebuie educat ca om şi format ca personalitate; 
- e primul grup în care copilul se tezeşte şi în care trebuie să existe relaţii constructive; 
- e locul unde se manifestă toate formele de violenţă (fizică,verbală şi sexuală). 
Surse ce ţin de familie: bătaia, modele comportamentale, probleme socio-economice, divorţ, separare. 
 Anturajul (gaşca,prietenii)
 Şcoala
 Un studiu făcut de un prof. de psihologie din Dallas a arătat că: 
 În 1940 problemele din şcoli erau:alergatul pe culoare,mestecatul gumii,îmbrăcatul

indecent,gălăgia,hârtiile nearuncate la coş. 
 În 1980-jaful,atacul,spargerile,drogurile,alcoolul,armele,crimele.
 Educatorii sunt acuzaţi că nu au reuşit să remedieze.
 Televizorul
Expunerea repetată la violenţa de la televizor îi face pe copii să accepte violenţa vieţii reale,dar şi să 

devină ei înşişi violenţi. 
 -reduce timpul alocat gândirii şi lecturii, 
 -manipulează stările afective, 
 -deformează realitatea(filme) 
 Cercetările făcute în ţara noastră afirmă că nu expunerea la violenţa TV a adulţilor şi a adolescenţilor 

îi îngrijorează,ci expunerea copiilor. 
 Violenţa din mass-media poate avea efecte pe termen scurt asupra adulţilor,dar efecte pe termen lung 

asupra copiilor. 
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 Telespectatorul este confruntat, în medie cu 46 de scene de violenţă pe oră,iar emisiunile cu cea mai 
mare rată a conţinutului viloent sunt filmele, serilalele şi ştirile.În medie pe fiecare canal TV, zilnic sunt 6 
personaje principale care comit acte de violenţă. 

 Atât copiii cât şi adulţii sunt atraşi se scenele violente, prin acţiunea şi emoţiile intense produse de 
film. Expunerea îndelungată la scene viloente pot avea efect asupra dezvoltării copiilor. 

 Şi familia are un rol deosebit de important în prevenirea efectelor nocive pe care le poate avea 
consumul de violenţă televizată. 

Muzica bună ajută, sporeşte creativitatea, crează destindere. 
 Muzica nocivă-versurile au impact,copiii fiind şocaţi de ceea ce se predică,
 -încurajează pe ascultători să nu le pese de părinţi sau de autorităţi, 
 -să-şi facă de cap pe socoteala altora. 
 Consumul de alcool şi de stupefiante
CUM PUTEM PREVENI VIOLENȚA 
• -să învăţăm regulile conveţuirii cu ceilalţi,
• -să ne stăpânim frustările,resentimentele,care pot fi cenzurate prin voinţă şi educaţie,
• -autocontrol,
• -să se opteze pentu o rezolvare nonviolentă
• -să fim selectivi TV
• -să se canalizeze energia spre joc,sport,muncă,efort fizic.
• -Crearea unor servicii care să prevină şi să se ocupe de cazurile de violenţă
• -Centre de consiliere familială,
• -Centre de primire a minorilor,
• -Centre de asistenţă şi protecţie a copilului,
• -Crearea unor şcoli-şcoala părinţilor, şcoala mamelor.
Profilul elevului violent: ipostaze posibile 
• Eşti al nimănui!
• Descurcă-te cum poţi în viaţă!
• Fie ce-o fi!
• Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare mult dacă ştii să te baţi.
Ce TREBUIE SĂ FACĂ profesorii? 
-să dezvolte la elevi spiritul critic; 
-să fie receptivi la ceilalţi; 
-să se abţină de la un comportament dur; 
-să găsească soluţii bune atunci când apar tensiuni; 
-să încurajeze elevii să ia decizii bune; 
-să-şi asume responsabilitatea 

Bibliografie: 
STĂNCIULESCU, E. 2003, Sociologia educaţiei familiale, Ed. Polirom, Iaşi,; 
STERM, H.H. 1972, Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., 

Bucureşti,; 
VRASMAS, E. 2004, Educaţia şi consilierea părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti
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EXCURSIA ȘCOLARĂ - METODĂ DIDACTICĂ 

IACOB MIHAELA 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HÂRTIEȘTI 

Excursia reprezintă o formă de activitate extrașcolară,care oferă elevilor posibilitatea contactului 
nemijlocit cu lumea înconjurătoare, ocazie cu care elevii pot efectua observații asupra obiectelor și 
fenomenelor, așa cum se prezintă ele în stare naturală. 

 Excursia școlară contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre lucrurile care ne 
înconjoară,la educarea dragostei, respectului pentru natură,artă, cultură.Aceste activități, desfășurându-se 
în comun,oferă elevilor posibilitatea de a socializa, de a se apropia, consolidându-se ca și grup. 

 Ca și metodă școlară, excursia didactică este folosită din ce în ce mai mult pentru aproape toate 
obiectele de învățământ.În prezent, elevii își pot lărgi orizonturile și pot participa în cadrul unor activități 
organizate, atractive și interesante desfășurate în săptămâna ,, Să știi mai multe, să fii mai bun!,,.Aceste 
activități extrașcolare se desfășoară pe parcursul a șapte zile, în colaborare cu diverse instituții ale statului, 
iar în cele mai multe cazuri excursia școlară tematică este mijlocul principal de realizare al acestora. 

 Așadar, excursia școlară are ca scop: 
• Dezvoltarea spiritului de observație, formarea unor deprinderi( de orientare pe teren, alcătuirea

unor scheme, schițe, e.t.c.) 
• Formarea deprinderii de a utiliza instrumentele necesare cercetării terenului
• Formarea deprinderilor de a imortaliza imagini semnificative din punct de vedere istoric,

geografic 
• Lărgirea orizontului didactic,realizând legătura dintre teorie și practică.
 Orice excursie reprezintă un mijloc de cunoaștere a realității și de unitate a 

colectivului,concluzionând că pe teren, în comparație cu sala de clasă, conținutul informativ al lecției are o 
arie mai vastă de cuprindere a informației. 

Bibliografie: 
1. Ionescu, M.,Radu, I.,Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj, 2001
2. Noveanu,E.,Metodologia cercetării în educație, Note de curs,Universitatea București, 1994
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

IACOB MIHAELA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, JUD. IAȘI 

Școala poate fi considerată a doua casă a elevilor. Aici învățăm lucruri noi, colaborăm, lucrăm în 
echipă, ne dezvoltăm, legăm prietenii, ne certăm, ne împăcăm- adică creștem, ne maturizăm. 

Dacă la început rolul școlii era perceput ca fiind doar unul pur educațional, în sensul de a transmite 
informații, cu trecerea timpului viziunea școlii s-a schimbat. Educația școlară a căpătat un sens global, 
educația se face pentru viață, transmiterea sterilă a informațiilor a fost înlocuită treptat cu o educație ce 
formează viitorul adult pentru viață. 

Activitățile extrașcolare au rolul fundamental de a schimba rutina școlară obișnuită. Activitățile 
clasice de învățare sunt înlocuite cu activități mult mai atractive pentru elevi. Se renunță la clasicul caiet și 
pix pentru a ieși în aer liber, pentru a observa și descoperi lumea ce ne înconjoară. 
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Activitățile extrașcolare dau posibilitatea de a cunoaște viața reală. Elevii iau contact direct cu 
realitatea. Vizitele în fabrici, abatoare, stațiuni agricole, la sediul poliției sau al pompierilor oferă noi 
perspective. Elevii înțeleg ce înseamnă să lucrezi într-un domeniu, au posibilitatea de a vorbi, de a adresa 
întrebări în mod direct, nemijlocit adulților. Elevii au posibilitatea de a vedea cum cunoștiințele teoretice 
își găsesc sau nu aplicatibilitatea, ei înșiși putând să experimenteze. 

Dar, activitățile extrașcolare înseamnă mai mult de atât: înseamnă excursii, explorarea mediului 
înconjurător, al naturii și uneori o introspecție interioară, un moment de răgaz pentru a se cunoaște mai 
bine. Activitățile extrașcolare oferă posibilitatea de a se exprima liber, de a se cunoaște pe sine și de a-i 
cunoaște pe ceilalți. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

PROF. IANCU CRISTINA STELUȚA, 
 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, BRĂILA 

Sufletul unui copil este locul unde se dezvoltă treptat dragostea adevărată, este locul din care inima 
îşi înalţă dorințele spre cer... Trăirile copiilor din cadrul activităților extrașcolare sunt speciale, pline de 
emoţie.  

 Societatea solicită în prezent un anumit profil de personalitate, care este capabil să învețe să trăiască 
împreună cu ceilalți semeni, să supraviețuiască într-o lume în permanentă schimbare, într-un univers al 
“includerii”. Se creează astfel o relație de interacțiune și interdependență. Fiecare copil are abilitatea de a 
urca culmile sau de a cădea în disperare, de aceea trebuie să oferim tuturor șansa de a încerca. 

 Fiecare copil are daruri și talente ascunse, iar noi, dascălii, trebuie să-l ajutăm să le dezvolte și să 
aibă capacitatea de a le folosi la nevoie. Atunci când nu este apreciat, când este dezavantajat, și darul lui 
ascuns este compromis. 

 Trebuie să oferim fiecărui copil posibilitatea de a-și exprima valoarea, de a simți bucuria copilăriei 
și de a descoperi lumea care-l înconjoară. Și copilului cu cerințe educative speciale îi putem îndruma 
“zborul”. Acest lucru depinde de dăruirea și atitudinea tuturor celor care contribuie la dezvoltarea lui 
intelectuală și la adaptarea sa socială. 

 Familia, școala și comunitatea sunt cei mai importanți factori care contribuie la formarea unui om. 
Iar dacă fiecare dintre acești factori își îndeplinește sarcinile și dacă există o bună comunicare, atunci se 
creează un mediu favorabil dezvoltării personalității copilului. 

 Așadar, personalitatea unui copil se construiește nu numai în timpul petrecut în clasă, ci și în orele 
libere. Este important de fructificat funcția formativă a activităților extrașcolare.  

 Funcția formativă se manifestă mai întâi pe plan cognitiv, cu efecte educative imediate și în timp. 
Informațiile primite în cadrul extrașcolar, dar și extracurricular, reprezintă o îmbogățire pe planul 
cunoașterii, o lărgire a orizontului copilului, o socializare și o comunicare eficientă cu semenii. 

 Activitatea extrașcolară întregește instrucția si educația, stimulează interesul de cunoaștere, 
îmbogățeste reprezentările, contribuie la dezvoltarea deprinderilor practice, a îndemânării, a 
psihomotricității, a adaptarii sociale etc. 

 Un rol important în formarea personalității copilului cu cerințe educative speciale îl au și concursurile 
școlare care duc în primul rând la beneficiul în plan psihologic și cognitiv al elevului: antrenarea în activități 
care să îi aducă satisfacție, sentimentul apartenenței la grup, stabilirea relațiilor interpersonale, dezvoltarea 
abilităților de cooperare, întrajutorare, stăpânire de sine și de autocontrol, înlăturarea sentimentului de 
inferioritate, formarea atitudinii pozitive pentru învățare, stimularea dorinței de a participa la viața 
colectivului din care face parte. 

 Scopul principal al concursurilor școlare adresate acestor elevi cu cerințe educative speciale este 
integrarea școlară și socială. Pentru îndeplinirea acestui scop este necesară o colaborare eficientă între toți 
factorii implicați, respectiv învățători, profesori, psihologi, părinți, copii, reprezentanți ai comunității 
locale. 

 Așadar, pentru elevi aceste activități desfășurate în cadrul concursurilor școlare adresate capacităților 
lor sunt un prilej de cunoaștere personală și interpersonală, de cooperare, de organizare a sarcinilor de lucru 
după posibilitățile tuturor, de stăpânire, de autocontrol, de dezvoltare a încrederii în sine prin contribuția 
proprie la realizarea sarcinilor de grup, de creare a unor condiții favorabile învățării prin înlăturarea 
sentimentului de inferioritate. 

 Pentru cadrele didactice activitățile extrașcolare pot constitui și un model de lucru diferențiat și un 
prilej de a cunoaște elevii, dar și familiile lor sub alte aspecte. 

 Pentru părinți este o modalitate de apropiere de copiii lor dar și de școală, de schimbare a mentalității 
și a atitudinii față de copiii cu cerințe educative speciale, oferindu-și deseori sprijinul și apreciind pozitiv 
fiecare activitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: IANOSI MELANIA GABRIELA 
G.P.N. MOFTINU MIC, JUD. SATU MARE 

„Pe măsura ce cresc, copiii pot uita ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita felul în care i-ai făcut să se 
simtă.” Kevin Heath 

Procesul dezvoltării preșcolarilor nu poate fi redus doar la activitatea instructiv- educativă care se 
desfășoară în cadrul activităților din programul grădiniței. Având în vedere ultima perioadă, putem afirma 
că activitățile extrașcolare, adică acea educație realizată după procesul de învățământ, îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 

O caracteristică a acestor activități extrașcolare este aceea de a antrena preșcolarii în activități foarte 
variate și ample, având fiecare o structură aparte fiind diferită de activitățile clasice, contribuind la gândirea 
şi completarea procesului de învăţare. 

Datorită complexității procesului educațional care are în vedere asocierea activităților curriculare cu 
cele extracurriculare, parteneriatele educaționale au un rol foarte important.  

Deoarece aceste activități extrașcolare se desfășoară după programul grădiniței, au un caracter foarte 
atractiv, preșcolarii participând relaxat, cu entuziasm și devotament, astfel reușind să îmbinăm utilul cu 
plăcutul. 

Din cadrul activităţilor extraşcolare putem amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau 
grădina zoologică, etc. 

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.” 

Activitățile extrașcolare se deosebesc de activitățile școlare prin anumite caracteristici cum ar fi: din 
punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. 

Educația copiilor nu se realizează doar în cadrul grădiniței sau a școlii, ci aceasta se realizează și în 
cadrul activităților extrașcolare, extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare au misiunea de a valorifica timpul liber a copiilor într- un mod plăcut și de 
a-l transforma într- o sursă educațională. Cadrele didactice trebuie să aibă în vedere organizarea unor 
activități extracurriculare de calitate, în concordanță cu particularitățile de vârstă a copiilor, care să- i 
implice activ pe copii, dar și pe părinții acestora 

„Să știi să te joci este un talent extraordinar.”Ralph Waldo Emerson 
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Educaţia extracurriculară are un rol bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia care presupune activităţi extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o 
serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Necesitatea 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. 

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, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 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 trait şi 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.  

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 cognitiva şi cea comportamentală. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, 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. 

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. 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 . 
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spațiul american şi se concentrează preponderent pe analiza impactului acestor activităţi în rândul elevilor 
implicaţi. Există câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

a) în funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli şi care se desfăşoară în incinta
şcolilor (Feldman şi Matjasko, 2005). 

b) au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca system 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). 

c) depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului şcoală – familie –comunitate. O definiţie de
lucru a activităţilor extraşcolare ar putea include o abordare conformă cu teoria sistemelor ecologice, care 
tratează un fenomen ca parte din contextul şi reţeaua socială în care acesta se manifestă. 

d) oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al tinerilor.
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;
• 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.
Astfel spus, dezvoltarea adolescenţilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar 

activităţile extracurriculare reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală – familie – comunitate: 
„sunt parte din şcoli şi comunităţi şi sunt influenţate de familii şi colegi.” (Feldman şi Matjasko 2005). 
Activităţile extraşcolare generează capital social şi uman şi constituie un mediu formator mai atractiv în 
afara contextului academic (Feldman şi Matjasko, 2005). Adolescenţii îşi formează identitatea prin 
dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin auto-asocierea cu alţii (Eccles şi Barber 1999, 
Youniss et al 2002). 

Participarea la activităţi 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 (de exemplu, studiile lui Carnegie Corporation of New York, 1992; Newmann, 
Wehlage şi Lamborn, 1992). 
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 „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 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. 
Înainte de toate,este însă important ca profesorul însăși să fie creativ, pentru că numai așa poate să aducă 
în atenția elevilor săi tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginația 
și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. 

 Activitățile extrașcolare au rol complementar celui al școlii, dezvoltarea copiilor depinde de un întreg 
sistem de fenomene și relații, iar aceste tipuri de activități reprezintă un element fundamental în rețeaua 
școală - familie-comunitate și le oferă elevilor posibilitatea de exprimare și explorare a identității. 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. 

 În ultimul timp, 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 elevilor. În şcoala 
contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 
cele extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extrașcolare 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, elevii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antrenează elevii în activităţi cât mai variate 
şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. În acest fel, elevii pot fi 
stimulaţi şi își 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. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si cultură. 

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. 

 Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes și produc bucurie. 
 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. Astfel, 
putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să îi acorde atenție. 
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 Pot spune că, în şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea 
implicării viitorilor adolescenți în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel 
realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

 Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extrașcolare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului elevilor ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili acestora. 
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 În urma experienței acumulate ca responsabil în cadrul activităților extrașcolare în procesul 
educațional, pot spune că, este tot mai evident faptul că, educația elevilor realizată dincolo de procesul de 
învățământ, cu ajutorul activităților extrașcolare, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității 
elevilor. În școala contemporană, o educație eficientă depinde de gradul în care copilul este păregătit pentru 
dezvoltarea de sine. De asemenea depinde și de măsura în care reușește să pună bazele formării 
personalității copiilor, învățământul având misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic și socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai ușoară. 

 Având în verdure că, procesul educațional este unul foarte complex, care impune îmbinarea 
activităților curriculare cu cele extracurriculare, existența unui parteneriat educațional devine o necessitate 
de cele mai multe ori. 

 După părerea mea, activitățile extrașcolare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea și completarea procesului de învățare. Cu ajutorul acestor activități extrașcolare se pot forma, 
dezvolta și exploata anumite înclinații și aptitudini ale copiilor. Aceste activități extrașcolare având un 
caracter atractiv, copii participă într-o atmosferă relaxantă, cu mult patos și dăruire la asfel de activități, 
îmbinându-se astfel utilul cu plăcutul.  

 Un element foarte important 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 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.  

 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. 

 Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, concursuri sportive. 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. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească 
în primul rând o gândire independentă, tolerantă 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 copiilor săi tipuri 
de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţionat 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. Concursurile sportive, care contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a personalității copilului, la 
dezvoltarea spiritului de competiție și fair-play, a respectului față de cei din jur. 

Trebuie să ţinem cont ca, întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar în acelaşi 
timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor extrașcolare. 
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ROLUL SI IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ILIE NUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE DIMITRIE GHICA’’ 

 PERETU – TELEORMAN 

,,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.  

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele 
lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, 
să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de 
comunicare liberă. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile 
care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. Astfel de activități sunt de o 
reală importanță într-o lume dominată de mass media (televizor, calculator și internet), care, utilizate în 
exces, necontrolat, nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în persoane incapabile 
de a se controla comportamental, emoțional și, mai presus de toate, slabi dezvoltați intelectual. Se știe că, 
începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștinte 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 şcoala cu 
viaţa. 

Prin acest tip de activităţi, 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 în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Desfăşurate într-un cadru informal, aceste activităţi permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 

În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
și percep activ, prin acțiuni directe, obiectele, fenomenele, locurile istorice. Fiind axate în principal pe viața 
în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, școlarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față natură, 
față de om și realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe 
care le culeg sunt folosite in activitățile practice, în jocurile de creație. 

Plimbările prin parc în anotimpul toamna, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregătesc de 
plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoții 
estetice. La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor, contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. 
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Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școală, prin care copilul face 
cunoștință cu lumea minunată a artei. Deși 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 și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Activităţile extrașcolare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în scoala 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.  

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuții pregatite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează și 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 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. 

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.  

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. 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, putem spune că activitatea extrașcolară 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 elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor, să-i încurajeze şi să realizeze un feed-back pozitiv. 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE SI 
EXTRASCOLARE 

PROF.INV.PRIMAR ILIESCU AURORA 

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 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.  
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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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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
ROMÂNESC 

PROF. ILIESCU DANIELA 
LICEUL PREDA BUZESCU 

BERBEȘTI, VÂLCEA 

 Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 
sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe 
activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe 
elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

 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, elevii 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 
elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

 Ca profesor de limba română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a V-a, se pune 
accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta cu răul, pe 
virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică și 
morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a aspectelor 
negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte răul, aspectele 
negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul este pus să contureze un 
CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv. 

 Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se 
realizează o dezbatere amplă pe teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei 
vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. 

 Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase. Elevii 
au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. Concursul a 
fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat anumite teme din care 
elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe situații. Prin fabule se critică 
defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. Valorificând învățătura fabulei, morala, elevii învață să 
aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea. La aceste activități deosebite pot 
participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul 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. 

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

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

 O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele 
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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. 

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

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 
desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care 
marchează momentele cruciale ale existenței umane.Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de 
însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori 
morale, să trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să 
participe la toate evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ 
responsabil și valoros pentru societate. 

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

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

 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, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 

Bibliografie: 
Ion,T,Radu, Ezechil, Liliana, Didactica Teoria instruirii, Editura Paralela 45,2006 
Pavelescu, Marilena (2010). Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint. 
Crăciun, Corneliu (2011). Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. 

Editura Emia. 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

IMETS ERZSÉBET KATALIN, PROF. PRIMAR 
ȘC.GIMN. BORBÁTH KÁROLY, VÂRGHIȘ 

Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca 
specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă liberă, integrală şi 
armonioasă a copilului, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit de important 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. 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.  

Componenentă 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 randul 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.  

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

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a 
se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele 
proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar.  

Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea 
următoarea afirmaţie : ,,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 extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007.  
Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001 
Ed. Arves, Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Craiova, 2007. 
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
„SĂPTĂMÂNA STIINŢELOR” 

IUHASZ IOANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GÂLGĂU IOSIF” PĂGAIA 

Motto: Faima pe care o oferă bogăţiile sau frumuseţea este trecătoare şi fragilă; desăvîrşirea minţii 
este o avere splendidă şi durabilă. 

 (Sallust) 
Scop: Sopul acestui optional este de a dezvolta elevilor competente de cunoastere si utilizare a unor 

strategii de rezolvare a unor probleme cu caracter practic si de a schimba optica elevilor fata de stiinte 
precum si de a arata latura practica, interesanta, captivanta a acestor discipline pe care multi elevi le 
considera grele ,inabordabile, rigide. 

Obiective: 
– trezirea la elevi a interesului faţă de matematică şi ştiinţe;
– stimularea tendinţei de a îmbogăţi vocabularul, bagajul de cunoştinţe;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup.
– consolidarea capacităţilor formate la matematică, fizică, chimie, biologie, geografie;
– dezvoltarea capacităţii elevilor de a justifica rezultatul obţinut prin argumentări;
– aplicarea cunoştinţelor formate la lectii la rezolvarea problemelor din cotidian;
– aprecierea critică a propriei activităţi.
Beneficiari: elevii claselor V-VIII 
Colaboratori: *cadre didactice 
*elevii claseLOR V-VIII
 Durata: 5 zile 
Perioada de realizare: 23.03-27.03.2015 
Locul de desfasurare: Scoala Gimnazială „înv. Gâlgău Iosif” Păgaia  
Parteneri: autoritatile locale, institutii guvernamentale si neguvernamentale 
Activităţi :  
 - Aplicatii practice sau experimente realizate de elevi sub indrumarea profesorilor 
 - prezentarea unui moment artisttic (poezii si reflectii legate de matematica si stiinte) 
 - jocuri si concursuri pe echipe cu tematica interdisciplinara 
 - curiozitati si paradoxuri 
 - probleme distractive 
Evaluarea: 
* Prezentarea de proiecte practice sau experimente (interpretarea rolurilor, calitatea răspunsurilor,

calitatea materialelor realizate, prezentarea materialelor, reflecții etc.); 
* expozitii cu lucrari practice ale elevilor
* Postere;
* Materiale multimedia realizate prin colaborări.
* Concursuri cu premii şi diplome
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDCAȚIONALE IN ACTIVITĂȚILE 
INTERDISCIPLINARE DIN GRĂDINIȚĂ 

PROF.INVAT.PRESCOLAR ION ADELINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI”, CRAIOVA 

 “Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copiilor , 
pregătindu-l pentru viaţa activă ca adult” . (Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art. 29) 

 Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi priveşte modelarea multidimensională 
şi anticipativă a factorului uman.În educaţie, un rol aparte îl ocupă perioada preşcolarităţii, care, conform 
datelor şi concluziilor formulate de specialişti este decisivă pentru formarea ulterioară a tânărului şi 
perfecţionarea specialistului de mâine. 

Acum, când calculatorul este o „modă”, el fiind prezent în aproape fiecare familie, am considerat 
necesar şi util să-i învăţăm pe copiii din grădiniţă să-l folosească în scop educativ, determinându-i astfel să 
renunţe la acele jocuri care, pe lângă faptul că nu educă, incită la violenţă. Un calculator este o maşină 
inteligentă care poate face operaţii dintre cele mai complicate şi care ,, ţine minte’’ foarte multe lucruri. 
Astfel, scrierea şi tipărirea textelor, realizarea unor desene şi grafice, calcule foarte complexe, precum şi 
supravegherea unor dispozitive şi operaţiile făcute de acestea sunt doar câteva dintre minunile pe care 
calculatorul le poate realiza pentru noi, uşurându-ne şi înfrumuseţându-ne, totodată, viaţa. 

Deşi pare un lucru complicat chiar şi pentru cei mari , utilizarea calculatorului nu este altceva decât 
respectarea unei reţete bine concepute. Aceasta este unul dintre motivele pentru care creatorii de software 
sunt preocupaţi tot mai mult de interesele şi nevoile copilului, ale micilor utilizatori şi de relaţia lui cu 
această maşină inteligentă - calculatorul, în vederea unei învăţări interactive şi stimulative în acelaşi timp. 

Având în vedere că la baza învăţământului stă informaţia, un proiect educaţional care este în stare să 
aducă informaţia în pragul fiecărei săli de clasă, la câteva taste distanţă, se poate dovedi mai eficient decât 
o campanie educaţională care nu reuşeşte să acopere toate ariile de interes vitale pentru un copil.

Informaţia nu se limitează la un singur subiect, iar individul îşi poate alege un anumit domeniu şi 
poate dezbate anumite subiecte fără a fi îngrădit de şabloane educaţionale. Totul devine o simplă problemă 
de alegere: ce vrei să afliChiar dacă putem vorbi despre posibilitatea unei înlocuiri parţiale a educaţiei 
convenţionale o dată cu evoluţia sistemelor de învăţământ asistat de calculator, acestea sunt considerate o 
completare în sine a învăţământului tradiţional. 

Softurile educaţionale sunt foarte bune şi utile în activitatea din grădiniţă, copiii învaţă mult mai uşor 
anumite noţiuni, sunt atractive şi sunt concepute interdisciplinar, ceea ce ne determină să abordăm tema din 
mai multe perspective.. Marele avantaj al acestui program este acela că toţi copiii pot folosi conţinutul 
informaţional la un nivel propriu, îl pot achiziţiona într-un ritm personal, ceea ce contribuie la sporirea 
stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Sarcinile sunt prezentate sub forma unor jocuri care cuprind exerciţii vizualizate într-o formă grafică 
atractivă, cu elemente de animaţie şi sunet.Elementele de joc pe care softul le conţine sunt provocatoare, 
stârnesc curiozitatea, menţin atenţia un timp mai îndelungat şi dezvoltă fantezia copiilor, oferindu-le în 
acelaşi timp şi o motivaţie intrinsecă, deosebit de importantă pentru îmbunătăţirea performanţelor în 
activităţile cu conţinut matematic, cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică etc.. 

Se impune respectarea unor reguli în folosirea acestor exerciţii-joc, pentru ca ele să aibă succes. În 
acest sens trebuie avut în vedere ca: 

• timpul pe care copilul îl petrece în faţa calculatorului să nu depăşească timpul prevăzut desfăşurării
unei activităţi comune; 

• educatoarea să lase copilului libertatea de a alege jocul pe care el consideră că-i satisface nevoia
de curiozitate şi înţelegere; 

• să pună la îndemâna copiilor suficiente calculatoare pentru a nu fi nevoiţi să aştepte prea mult timp
pentru a putea să acceseze softul, existând riscul pierderii răbdării. 
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În activitatea noastră instructiv-educative am utilizat mai multe softuri educaţionale pentru preşcolari 
care i-a încântat foarte mult şi au fost îndrăgite de ei. Am folosit CD-ul ,, Circulaţia’’,,,Anotimpurile’’, ,, 
Omul’’, Forme de relief’’, ,,Desenăm, pictăm poezii învăţăm ’’ şi poveşti. 

În softurile cu poveşti copilul face cunoştinţă cu personajele şi conţinutul povestii, narate şi prezentată 
într-o forma grafică deosebită. Pe parcursul derulării poveştii, are de îndeplinit şi o sarcină surpriza.Jocurile 
ce însoţesc povestea de faţă dezvoltă memoria, logica, spiritul de observaţie şi îndemânarea copilului in 
utilizarea calculatorului. 

Bibliografie: 
 Revista Invăţământului preşcolar 2002.
 Prietenul meu calculatorul. Ghid de utilizare pentru preşcolari / Smaranda Maria Cioflica,

Bogdan Valeriu Iliescu. 
 Bernat, S.E., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-

Napoca 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI LOCALE 
ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI 

PROF. ION FLORINA VIOLETA 
PROF. COSTEA DANA VALENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PIA BRĂTIANU” 

Ne aflăm în pragul celei mai importante sărbători a creştinătăţii, Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos. Este o mare sărbătoare pe care o întâmpinăm an de an împreună cu copiii prin diversele activități 
desfășurate în cadrul orelor de curs, dar și a activităților extrașcolare. 

Cea mai frumoasă tradiție pe care elevii o îmbrățișează cu mult drag încă de la clasa pregătitoare este 
decorarea ouălor. De-a lungul celor cinci ani petrecuți împreună cu aceștia am încercat să găsim diverse 
tehnici pentru fiecare an în parte.  

În clasa pregătitoare am pictat ouă din polistiren pe care le-am agățat pe fragilele crenguțe recent 
înfrunzite în anotimpul renașterii.  

Apoi le-am adunat pe toate și am format un frumos pom plin cu ouă colorate de mânuțele copiilor. 

În clasa I am avut o altă idee minunată și anume să decorăm ouăle din polistiren cu hârtie veche, 
îngălbenită de trecerea anilor.  
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Elevii au rupt hârtia în bucățele și cu multă migală din mâinile lor au ieșit adevărate creații artistice. 

 În clasa a II-a am pictat ouă din ipsos. A fost o adevărată plăcere pentru copii să-și arate măiestria în 
combinarea culorilor.  

 Cu siguranță și anul acesta dragii nostri elevi vor rămâne cu amintiri de neuitat, pe care le vor povesti 
cu mare încântare peste ani și ani. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

NICOLETA ION 
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI 

Activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea academică și socială a copilului sau 
adolescentului. Deși rolul acestor activități nu este bine pus în evidență, mulți profesori și părinți dorind ca 
elevul să se concentreze asupra studiilor academice în vederea obținerii unor note mari la examene, se știe 
că ele ajută în mare măsură la dezvoltarea abilităților sociale ale unui individ. Educația merge dincolo de 
zidurile școlii și de manuale și ne ajută la formarea abilităților și deprinderilor, la descoperirea unor noi 
laturi ale personlității și la noi oportunități. 

În primul rând trebuie să avem în vedere faptul că activitățile extrașcolare aduc cu ele beneficii în 
favoarea elevului. Unul ar fi că aceste activități duc la o îmbunătățire a performanței academice. Elevii 
învață să lucreze împreună, în echipă, să colaboreze, să-și prezinte ideile, unii altora și să ajungă la o 
concluzie asupra căreia toți sunt de acord. Dezvoltarea abilităților organizatorice va conduce la o 
îmbunătățire a stimei de sine și la aplicarea abilităților dobandite în activitățile din timpul orelor de curs. 
Elevii vor învăța să fie responsabili pentru ceea ce realizează și să-și asume răspunderea pentru activitățile 
în care sunt implicați. Lucrul în echipă va duce la legarea de noi prietenii. Elevi din clase diferite, lucrează 
împreună și se descoperă unul pe celălalt, fac schimb de idei și de viziuni asupra vieții.  

Elevii implicați în activitățile extrașcolare își manageriază mai bine timpul liber. În acest fel își vor 
petrece timpul liber într-un mod calitativ care le va aduce o anumită valoare în plus. Nu își vor mai pierde 
timpul vizualizând poze pe anumite site-uri sociale ci vor folosi internetul în scop constructiv, căutând 
informații pentru ceea ce au nevoie sau folosind aplicații necesare realizării unor desene grafice, exerciții 
aplicative etc. 

În zilele noastre se pune foarte mult accentul pe gândirea critică, elevii fiind încurajați să adreseze 
întrebări în timpul activităților școlare, să caute răspunsuri, să fie asertivi, să accepte opiniile altora și să le 
respecte chiar dacă nu sunt de acord cu ele, să-și expună propriile opinii cu tact și argumentat fără a simți 
nevoia imperioasă de a le impune și altora.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă și un simț al apartenenței deoarece elevii implicați în activitățile 
extracurriculare participă la concursuri. Prin acest fapt li se dezvoltă un sentiment de apartenență și 
angajament față de școala la care învață. Pe lângă acestea își vor folosi și dezvolta creativitatea pentru ceea 
ce au de realizat. 

Un alt beneficiu al activităților extracurriculare ar fi că pentru unii elevi este șansa de a-și pune în 
valoare talentul pe care îl au. Sunt, de exemplu elevi talentați la creație lirică sau la desen și în cadrul acestor 
activități au șansa de a-și exersa talentul, de a se pune în valoare. Este un mod benefic de a îmbina pasiunile 
cu activitățile școlare și de a face actul de învățare mult mai atractiv și, în acest fel, mai ușor. Există cazuri 
când, prin activitățile extrașcolare elevii să se descopere pe sine, să-și descopere anumite abilități pe care 
să le valorifice apoi. În acest fel vor ști cum să-și aleagă o facultate care să li se potrivească. 

De asemenea, elevii implicați în activitățile școlare și extrașcolare au o șansă mai mică de abandon 
școlar. Aceștia își gasesc mai ușor motivația de a rămâne implicați în procesul educativ, învață să-și 
valorifice potențialul mai bine, să se responsabilizeze pe sine și să devină responsabil pentru ceea ce 
întreprinde. 

Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că elevii vor avea ocazia de a-și prezenta implicarea în aceste 
activități în momentul în care își depun dosarul de aplicare la o facultate sau la un job. Elevii implicați activ 
și susținut în activitățile de voluntariat vor avea un avantaj atunci când vor merge la un interviu pentru 
obținerea unui job. Aceste activități îi oferă angajatorului informații despre cine ești și ceea ce poți face. 
Împreună cu notele obținute în școală, aceste activități extrașcolare oferă informații despre abilitățile și 
deprinderile unui individ în contextul succesului și rezultatelor pe care le poți avea atât în școală cât și în 
afara ei. Tot ceea ce învățăm în școală și în afara ei, ne dorim să ne ajute în a avea succes la facultate sau 
la serviciul ales. Abilități precum lidership, lucrul în echipă, prioritizarea sarcinilor, managerierea timpului 
sunt apreciate în multe contexte ale vieții sociale. 
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Având în vedere interesele personale ale elevilor, școala oferă posibilitatea de a-și descoperi abilitațile 
și deprinderile, de a le dezvolta și de a le valorifica. Activitățile extrașcolare sunt o sursă de dezvoltare 
academică, de perseverență și împlinire, de bună-stare și mândrie personală. Participarea la aceste activități 
oferă un sentiment de împlinire la școală, educația căpătând valoare academică. Individul își dezvoltă 
laturile educaționale, psihologice, abilitățile sociale și civice, abilitățile fizice, valorile recreative și 
culturale. 
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S.O.S. – PĂDUREA MOARE! 

PROF. IONEL MIHAELA CLAUDIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ŢARA COPILĂRIEI” 

CĂLĂRAŞI 

 „...când aud glasul unei păduri tinere pe care am plantat-o cu propriile-mi mâini, simt că însăşi clima 
se află în parte sub stăpânirea mea şi, că dacă peste o mie de ani omul va reuşi să fie fericit, acest lucru mi 
se va datora întrucâtva şi mie.” (A.Cehov) 

 „Pământul nu aparţine omului, ci dimpotrivă omul aparţine Pământului”.Acesta este un vechi adevăr 
care stă la baza multora dintre programele de dezvoltare durabile ale statelor lumii, care au înţeles că 
problema mediului este o problemă universală. 

 Natura este cea mai mare bogăţie a unui popor, nu numai a noastră – generaţia actuală, ci şi a celor 
viitoare, de aceea se impune ca fiecare tânăr cetăţean al ţării să cunoască şi să ţină seamă de realităţile 
ecologice ale ţării. 

Pădurea înseamnă viaţă: de la sămânţa abia încolţită în pământ, până la arborii seculari, de la fluturele 
multicolor, până la uriaşul urs al Carpaţilor. 

Se spune că, în viitor, cel care va avea aceea pădure va avea aur. 
 Aţi fost măcar o dată în pădure şi v-aţi bucurat de umbra, de izvoare, de tufele de zmeură şi fragi. Cu 

puţină frică aţi visat să-l vedeţi pe Moş Martin şi poate, aţi zărit o secundă-două o căprioară, coada cumetrei 
vulpi sau un iepuraş plimbăreţ. 

 Ceea ce, însă, trebuie să vă imaginaţi acum este un loc gol şi trist în locul pădurii, unde mergeaţi în 
drumeţie. Nici un copac, nici un cântec de pasăre, nici o cărare, nici un izvor. S-a intamplat deja cu multe 
păduri, poate şi cu cea pe care v-o amintiţi voi. Nu mai e aer curat, animalele au fugit, speriate că nu mai 
au casă, iar munţii stau goi şi nedumeriţi. 

 Se impune astfel ca de la vârste mici, copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de 
mediul înconjurător, în vederea formării ulterioare a conştiinţei şi comportamentului ecologic fovorabil, 
unui stil de viaţă sănătos-mental, emoţional fizic şi socio-moral.  

În concluzie este necesară construirea unei punţi între grădiniţe şi reprezentanţii comunităţilor şi ai 
autorităţilor locale, ai asociaţiilor şi fundaţiilor de mediu naţionale şi internaţionale. 

 „Pentru mine pădurea înseamnă oxigen.” 
„Pentru mine pădurea înseamnă Eminescu.” 
„Pentru mine pădurea înseamnă verde.” 
 Acestea sunt doar câteva din răspunsurile copiilor de la grupa „Ştrengarii” a Grădiniţei cu Program 

Prelungit „Ţara copilăriei” Călăraşi, răspunsuri primite la începutul derulării proiectului „Pădurea-izvor de 
sănătate şi frumuseţe.” 

 Acest proiect a fost derulat pe parcursul a două săptămâni şi a adus multă bucurie şi antreu atât 
copiilor, dar şi părinţilor acestora care s-au implicat foarte mult în acest proiect. Ne-au pus la dispoziţie 
multe materiale necesare în confecţionarea costumaţiei pentru spectacole, ne-au înlesnit transportul pentru 
excursia la pădure – care a fost de un real succes. Obiectivul fundamental al excursiei a fost – 
înfrumuseţearea pădurii prin strângerea deşeurilor (hârtii, sticle din plastic, frunze şi crenguţe uscate). 
Hârtiile şi sticlele din plastic au fost colectate în saci din plastic, aduse la grădiniţă şi depozitate în pubele 
special amenajate sporind astfel cantitatea deşeurilor colectate de grupa nostră. 

 În timpul lucrului copiii s-au bucurat de ciripitul păsărelelor, de blânda mângâiere a razelor de soare, 
au recitat poezii, au cântat cântece despre natură şi totodată au înţeles că mediul trebuie păstrat curat pentru 
a fi înţeles şi exploatat, că trebuie să se poarte civilizat atât în grădiniţă cât şi în afara ei şi că trebuie să 
adune deşeurile, să le valorifice, deoarece orice deşeu recuperat ne face mai sănătoşi şi totodată mai 
„bogaţi”. 

 În sufeltul copiilor acest moment va reprezenta un moment unic al vieţii lor. Se vor întoarce peste 
ani în această pădure, vor privi cu satisfacţie pădurea crescută, şi-şi vor aminti cu drag de gestul nepreţuit. 
Pădurea îi va primi cu umbra ei prietenoasă, cu aerul ei curat amintindu-le astfel de frumoasa poveste a 
copilăriei petrecută în grădiniţă alături de simpaticii lor colegi şi neobositele educatoare, care permanent 
vor să-i facă pe copii să înţeleagă natura, să facă ceva pentru salvarea ei, atât de ameninţată astăzi, 
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contribuind astfel la fericirea omenirii şi la înţelegerea viitorului care se vrea „curat” şi neameninţat de 
„tirani”. 

 La finalul proiectului copiii au pictat, au confecţionat din materiale refolosibile pădurea cu 
minunăţiile ei, au amenajat cu ajutorul părinţilor şi educatoarelor o impresionantă expoziţie care a fost 
foarte apreciată de toţi vizitatorii. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

PROF. STOIAN ION 
C.N.”AL.LAHOVARI”-RM. VALCEA 

LIC.SANITAR”A. IVIREANU”-RM.VALCEA 

 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”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm 
că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 
şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al scolii şi al învăţământului gimnazial – pregătirea copilului pentru viaţă. În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor 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. Scolarii 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. 

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.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 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.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
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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 deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 
plimbări, excursii, tabere, colonii.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, 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 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 .Ca profesori, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea  
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII ”ȘCOALA 
ALTFEL” ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

PROF. NELA VOICA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA, JUD. DOLJ 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de 
elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice, în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se 
trăiesc. 

La Școala Gimnazială Sadova, jud. Dolj, săptămâna 24-31 mai 2018 a fost dedicată activităţilor 
educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit ”Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să 
fii mai bun!”. Acest program a vizat implicarea tuturor preşcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice în 
activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale preşcolarilor/elevilor, să pună în valoare 
talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii cât mai diverse şi interesante şi să stimuleze participarea 
lor la acţiuni variate, în contexte non-formale. Activităţile au fost incluse în Program după consultarea 
prealabilă a tuturor colectivelor de elevi, a Consiliului Şcolar al Elevilor, a Comitetului Reprezentativ al 
Părinţilor, precum şi a tuturor cadrelor didactice din comisiile metodice ale unităţii şcolare. Programul a 
fost conceput ca o activitate educativă diferenţiată, adaptată nevoilor de formare şi de dezvoltare a 
personalităţii elevului, în deplină concordanţă cu particularităţile individuale şi de vârstă. 

Programul a inclus activităţi de educaţie ecologică („Suntem apărătorii naturii!”, Plantăm flori şi 
arbori pentru sănătate, Green corner, Voluntar pentru mediu), sanitară (Minte sănătoasă în corp sănătos, 
Minichef în bucătărie...pentru o viaţă sănătoasă), educaţie civică şi voluntariat (Voluntar pentru mediu, 
Învăţăm să dăruim); activităţi sportive şi cultural-artistice (Sport, prietenie, fair-play, Competiţie şi fair – 
play, Sf. Paşti la români, Mi-a bătut la uşă primăvara...); activităţi psiho-sociale (Jocuri psihosociale); 
activităţi de prevenire şi combatere a violenţei (Spunem NU violenţei!), activităţi recreative (Cinemateca 
şcolii,Tradiţii pascale), cultură generală (Fizica, chimia, altfel, Istoria altfel, We love England, În jurul 
lumii, Jocuri matematice). 

Cele 47 de cadre didactice ale școlii şi 600 de elevi de la ciclul preşcolar, primar, gimnazial au 
participat cu interes la activitățile proiectate, astfel încât rezultatele înregistrate au condus la: 

 dobândirea de către elevii din grupul ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi
dezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; 

 identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii;
 îmbunătăţiri ale capacităţii de comunicare, relaţionare şi colaborare ale elevilor precum şi

ameliorări ale comportamentului acestora. 
Programul de activităţi i-a motivat şi inspirat pe cei cu interes scăzut faţă de şcoală, în a o considera 

un loc atractiv, deschis, unde şi-au făcut prieteni, au fost puşi în situaţii de succes şi au evoluat, reducându-
se astfel absenteismul şcolar.  

Prin participarea la activităţile extrașcolare, copiii şi-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare şi 
gestionare a situaţiilor dificile, şi-au făcut prieteni, au învăţat să lucreze în echipă, să fie activi şi 
responsabili. Copiii au învăţat să se joace împreună, indiferent de etnie, în spiritul toleranţei şi diversităţii. 
Atât activităţile psihosociale şi creative, cât şi activităţile interactive cu partenerii au consolidat resursele 
interne ale copiilor, garantându-le o mai bună protecţie, într-un cadru sigur şi sănătos. Activităţile cu 
parteneri (CJRAE Dolj, Cabinet medic de familie, Postul local de poliţie Sadova) au format abilităţi pentru 
o viaţă sănătoasă şi sigură (igienă şi alimentaţie sănătoasă, informaţii legate de pericolul anturajelor, al
tentațiilor spre infracțiunile ce decurg din situațiile materiale precare precum furtul, agresiunea fizică, 
noţiuni de acordare a primului ajutor în situaţii de urgenţă, informaţii legate de traficul de persoane, profilul 
traficantului, capcanele Internetului, teme legate de violenţă şi drepturi ale copiilor) într-un mod creativ si 
interactiv.  

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

PROF. ÎNV. PRIMAR ILAȘ MARIANA-IRINA 
ȘC. GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI, BACĂU 

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 
normedisciplinare” [5,p.288].  

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 28 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. 
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:  

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor.
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor activităţi 
nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate 
este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute,
iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
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intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 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. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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RUNCAN MIIHAELA 3
BADARAU DOINA/RADOI IONELA 5
BALEA MADALINA 7
BĂLAN GABRIELA TABITA 9
BRAIC LARISA CORINA 12
CALIN ADRIANA/CONSTANTINESCU MIHAELA 14
CIOCAN ROXANA 16
CONSTANTIN DUMITRA/TIGAU MADALINA 18
CRISTEA LIANA VIORICA 20
DUMITRAŞCU GABRIELA-GIANINA 22
DUMITRESCU TANIA-ILEANA/IRINELA NICOLAE 24
ENE IONELIA/NEAGU VIRGIL 27
GROZESCU ANCUTA 29
HERTIG ION/HERTIG GINA 30
HORGA ANAMARIA/ANDREI IONUT 31
HOTOIU DANA RAMONA 33
ILIE GABRIELA 35
NEGREA MIHAELA 37
ION IONELA 39
MARES ANCA 43
TUDORACHE MARIA 46
NAN ANGELA 47
TRICA NICOLETA 48
OPREAN IRINA MARIANA 50
PATRU CAMELIA 52
POP LIOARA/SOUCA BIANCA 55
UNGUREANU  CARMEN 57
RADU CLAUDIA 59
SIMION ALINA ELENA/SITEAVU JENICA 61
SLAVU ANDRA 62
STANCU MARIA/DUMITRU LILIANA 64
ŞTEFAN ŞTEFANIA 66
TIRZIU ALEXANDRA 68
TORJ NICOLETA/GALEA LAVINIA 70
TUCULIA SIMONA/TUCULIA FLORIN ION 72
TUTICĂ-STĂNOI DOINA 74
UNGUREANU MONICA/MITU LENUTA 76
VADUVA NATALIA/CIMPEANU VALENTINA 78
ACASANDREI MARILENA-DANA 80
ACONSTANTINESEI NICOLETA/ROSCA MIHAELA CRISTINA 82
ACSANEI RODICA LĂCRĂMIOARA 84
ACU IONELA-LĂCRIMIOARA 85
ADAMESCU ANA 87
ADASCALITEI MARIA 89
ADINA APOSTU 91
ADINA LUPSOR 93
ADORJÁNI ÉVA 94
ADRIANA ILIUTA 95
ADRIANA MOLDOVAN 96
ADRIANA-AXENIA MĂGIRESCU 98
AGAPIE NICOLETA 99
AGAVRILOAIE MARIA 101
AIFTINCĂI PETRONELA 103
ALBU DANIELA 105
ALBU LUMINIŢA - MARCELA 107
ALBU SIMONA 109
ALBULESCU CORNELIA 112
ALDEA COSMINA-VALERIA 114

CUPRINS



ALDEA MARIA ALINA 115
ALDEA NICOLETA 117
ALECU ANCA RALUCA 118
ALECU ANIŞOARA 120
ALECU DORICA 122
ALEXANDRU ELVIRA MARIA 125
ALEXANDRU JENI 126
ALEXE  EMILIA 128
ALEXE CLAUDIA 130
ALEXE IONELA/GRIGORE NICOLETA 132
ALINA FLORINA IANCU 134
ALINA GOREA 136
ALINA ILEANA  DEAC 137
ALINA NICOLESCU 139
ALUPEI DANIELA 141
AMBRUS GEANINA CAMELIA 143
AMORĂRITI ELENA 144
AMZA OANA 146
ANA APETREI 149
ANA MARIA APOSTOLIE 150
ANAMARIA - LAURA BÂZU 152
ANA-MONICA COJOCARESCU 153
ANCA BACIU 155
ANCAŞ TEODORA PAULA  157
ANDERCO DANIELA 159
ANDRAŞ VICTORIA 160
ANDRECA  IOANA 162
ANDREEA IULIA PIPEREA 164
ANDREI CAMELIA FLORENTINA 166
ANDREI CAROLINA 167
ANDREI GEORGETA 168
ANDREI MIHAELA- IULIANA 170
ANDREI VIOLETA 173
ANDREICOVICI ADRIANA 175
ANDRESCU DANIELA IONELA 177
ANDRONIC DOINA 179
ANESCU ANA- VALENTINA 181
ANGEARU MIOARA 182
ANGELA BODEA 184
ANGELA BUTULESCU 186
ANGELA GAVRIS 187
ANGHEL CRISTINA 188
ANGHEL DANIELA 189
ANGHEL FLORINA 191
ANGHEL IONELA 197
ANGHEL MARGARETA 199
ANGHEL SIMONA 201
ANGHELESCU IULIANA-AURELIA 203
ANI VANDA 205
ANITESCU MIRABELA 207
ANTAL ESZTER 209
ANTOHI VIOLETA ICA 210
ANTON ANILENA 212
ANTON CORINA DOINA 214
ANTON ELENA 215
ANTON IOANA CODRUȚA 217
ANTONIE CARMEN-ELENA 219
ANTONIE DELIA MARIA 221



ANTONIU AMADA-ANDREIA 222
ANȚILĂ SIMONA 223
ANUSCA LILIANA 224
ANUTA DIANA GEORGIANA 227
ANUțA MIRELA 229
APAHIDEAN SANDA 230
APETRĂCHIOAEI ALINA LILIANA 232
APETRI  NUȚA 234
APOSTOL  ELENA MĂDĂLINA 236
APOSTOL ADRIANA/ISPAS ALINA CRISTINA 238
APOSTOL MIHAELA 240
ARCHIP HORIA - MARGARINT 242
ARDEIU DANIELA 244
ARDEIU IULICA-DANIELA 246
ARDELEAN CAMELIA 248
ARDELEAN CRISTINA - DANIELA 250
ARDELEAN FLORENTINA CERASELA 252
ARDELEAN MARICA 254
ARDELEAN RAMONA IOANA 256
ARDELEANU ADINA-MARIANA 258
ARGATU SIMONA 260
ARITON CĂTĂLINA 261
ARMEAN LUMINITA 263
AROSCULESEI LOREDANA 264
ARSENIE MARIA 265
ASAVEI IONELA 267
ASOFRONIE DOINITA 269
AȘTEFĂNOAIE NICOLETA 271
ATĂNĂSOAIE ANA MARIA 272
ATODIRESE ANA- MARIA 274
ATODIRESEI IONELA 276
ATODIRESEI MIHAELA ELENA 278
ATUDOREI ANA-MARIA 280
AURA MARIA AVRAM 282
AURELIA NITU 284
AURORA LASAC 286
AVRAM ANDREEA LIGIA 288
AVRAM ELENA ANDREEA 290
AVRAM LAURA 292
AVRAM MARIANA 294
AVRAM MONICA 296
AVRAMESCU SIMONA 298
AXENTE SIMONA 301
BABOS IBOLYA 302
BACESCU ELENA- ADINA 304
BACIU  LIANA 306
BACIU AURELIA 308
BACIU OANA-ANDREEA 309
BACTER GEORGETA 311
BACTER MARINEL 312
BADAR ANNAMARIA 313
BADEA ANCA 314
BADEA RAMONA TAMARA 316
BADOI MIHAELA 318
BADULESCU ADELA MARIANA 320
BAICAN OANA ADRIANA 322
BALACI VIORICA MIRELA 324
BALAJ  ELENA  ADRIANA 326



BALAN CORINA 329
BALAN IRINA SABINA 331
BALASA ELENA FLORENTINA 332
BALÁZS MONICA 333
BALINT  LAURA 334
BALINT MIHAELA 336
BALMOȘ VOICHIȚA MIHAELA 339
BALOG ALINA RAMONA 341
BALOGH ERIKA 343
BALOI DIANA CRISTINA 345
BALTAC SORINA 347
BALTAG MONICA 348
BALTĂ MARIANA 350
BALTOI GHERGHE TATIANA MADALINA 352
BALU COSMINA 354
BALUS TUDORITA 356
BANDI ANDREA MONICA 357
BANDI IZABELLA KATALIN 359
BANEȘ ELENA DANIELA 360
BANICA NICOLETA MARIANA 361
BAR EMOKE 363
BARABAȘ VIRGINICA 365
BARB DIANA-TAMARA 367
BARB FAUR CLAUDIA SORINA 368
BARBACIORU CARMEN 370
BARBATESCU NINETA 371
BARBĂLATĂ CRISTINA 373
BARBOSU LENUTA 374
BARBU - FLORESCU DOINA 376
BARBU CAMELIA FLORENTINA 378
BARBU GEORGETA 380
BARBU IULIANA CORNELIA 381
BARBULESCU AURELIA 383
BARDAN MARINELA 385
BARIT COSTINELA 387
BARNA MIHAELA DIANA 388
BARTAGUI CRISTINA 389
BARTES BOMBONICA GETA 392
BARZOIU EUGENIA-VIOLETA 394
BATRINU MARICELA 396
BĂCEANU CRISTINA 398
BĂCISOR MARIA - CRISTINA 400
BĂDĂU ADELINA 402
BĂDEANU LAURA 403
BĂDULESCU ADELINA ROXANA 405
BĂJAN FLORIANA-MIRELA 407
BĂLAŞ MARIANA RAMONA 408
BĂLĂBĂNEANU DENISA - MARINA 410
BĂLĂNOIU GEORGIANA-MARIA 412
BĂLDĂU MIHAELA-GABRIELA 414
BĂLOI BIANCA 416
BĂNĂRESCU MONICA - MIHAELA 418
BĂNOI FALVIA 420
BĂRBOI ALINA 422
BĂRCAN LENKE 424
BÂRDA MARIA 426
BÂZDÂRĂ ALINA NORA 428
BEJ DANIELA ROMELA 429



BEJAN CRISTINA 430
BELBE MARIA 432
BELDIMAN CRISTINA MIHAELA 433
BELDIMAN IULIANA 434
BELEI ELENA CAMELIA 436
BENDREA ANA 438
BENEA LIGIA 439
BENGHEA PATRICIA 441
BERARU MIHAELA 443
BERBEC - MICA IONELA - GEORGETA 444
BERBEC RODICA 445
BERBECEL VIOREL/ PETRISOR COSMINA 446
BERCEA ADRIANA ELENA 447
BERINDEIU FLORINA 449
BERSAN BOGDANA-MIHAELA 451
BERZESCU VALERIA 453
BEȘIR LEMAN 455
BESLEGĂ FLORICA 457
BICA ALINA ELENA 459
BINCA LILIANA EMILIA 461
BINCHICIU ILEANA 463
BIRZAN ANCA ELENA 465
BISTREAN SANDA IONELA 467
BITERE DANIELA 469
BITĂ PAULA 471
BÎCA ILINA LILIANA 473
BÎCLEA CODRUțA 475
BÎRLEA ILEANA LUCICA 477
BÎRU MIOARA 479
BÎTE MARIN 481
BLAGA ADRIANA 482
BLAGA LUCRETIA 484
BLAGOE ROZETA ANA 486
BLAJ ADRIANA MIHAELA 487
BLANARIU DANIELA 489
BLOJU RODICA 491
BOACĂ GEORGETA 493
BOBOC AUREL 495
BOBOC ILARIA CRISTINA 497
BOCA ANA MARIA 498
BOCAI CLAUDIA MARILENA 501
BODEA ANGELA 503
BODEA DORU CATALIN 505
BODESCU DANIELA 507
BODNAR FIRUȚA 509
BOGASIERU COSMINA ALINA 511
BOGDAN ADRIANA 513
BOGDAN LUCIA 514
BOGDAN MARIANA 516
BOGDAN VASILE 518
BOIANGIU ANGELA 519
BOIANGIU EMANUELA LUIZA 521
BOLBOREA DANIELA-IULIA 523
BOLOGH FLOAREA SILVIA 525
BOLOS IOANA-FLORINA 527
BONCEA NICULINA MARIA 529
BÖNDI MOHÁCSI JÚLIA JUDITH 531
BONDICI NOÉMI-JUDIT 533



BORA VALERIA 535
BORANDĂ JANETA - VIOLETA 537
BORCA VALENTIN-PETRU 538
BORCEA HERMINA 540
BORDEA  FELICIA 541
BORDEI NICOLETA 543
BORDEIANU JANINA 545
BOROS MONICA 547
BOROSESCU SIMONA DELIA 549
BORSAN CARMEN 551
BOSCOR MIHAELA 553
BOSNEAG DANIEL 555
BOTESCU IOANA 557
BOTEZATU GEORGETA 558
BOTEZATU MIOARA 560
BOTIZA LIGIA-DANIELA 564
BOTOS  VERONICA 566
BOUROS GEORGETA 568
BOZGAN VASILICA 570
BRAHA IOANA ADRIANA 571
BRAIC LARISA CORINA 573
BRANDA RAFILA SIMONA 575
BRATU GABRIEL 576
BRATU NICOLETA 578
BRATU TEODORA 580
BRĂHĂȘESCU ANDREEA 581
BRĂNIȘTEANU GEORGETA 582
BRĂTAN MARIA 584
BRETAN ILDICO 586
BRINZAN FLORICA 589
BRÎNZĂ ALINA 591
BRÎNZĂNESCU ANDREI 593
BRÎNZILĂ MIHAELA DANIELA 595
BUCATARU PETRONELA 597
BUCUR CRISTINA 599
BUCUR MARINA 601
BUCUR VALENTINA 604
BUCUR VANDA 606
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 608
BUDA CLAUDIA 610
BUDA DANIELA RAMONA 611
BUDIUL IOANA MIHAELA 612
BUGA ERNA 613
BUHUSI LUCICA 615
BUICĂ ADINA CARMEN 617
BUICĂ ADRIANA 619
BUICĂ CONSTANTIN 621
BUINOIU MARIA 623
BUJOREAN RAMONA 625
BULARDA ELENA 627
BULĂREANU   RODICA 629
BULETEANU IULIANA 631
BULZAN CARLA 634
BUMBARU MIHAELA MARILENA 636
BURCA  MIRELA  DORINA 638
BURCEA ANGELA 639
BUREȚA RAMONA 640
BURIU ROXANA/MIHALCEA AURORA 641



BURLACU ADINA 642
BURUIANA IULIANA 644
BURULEAN LUMINITA 646
BUSUIOC ILEANA 648
BUTNARIU MARIANA 650
BUȚIU EMILIA 651
BUZAIANU ELENA 653
BUZATU MIRELA 655
BUZATU VIORICA 657
BUZLE VICTORIA ANCUTA 659
CACARAZA MARTA IRINA 660
CACIUC ROMELIA 661
CADIS MIHAELA NARCIZA 663
CADU COCA MARICELA 666
CALIAN DANIELA 668
CALOIAN GINA 670
CANDALE VARVARA PALAGIA 672
CAP SIMONA-ELENA 673
CAPOTESCU MONICA/OPRITESCU CRISTINA 675
CAPRAR ANTONELA 677
CAPȘA LACRĂMIOARA 679
CARABA MARIA 681
CARABAN I. ANETA 683
CARACONCEA CRISTINA ELENA 685
CARAGATA GHERGHINA 687
CARAGOP CHIRATA 689
CARAMIZOIU ANCA 691
CARANDA GHEORGHIŢA 694
CARMEN BORTIŞ 696
CARMEN MARIA HEMEN 697
CARPEN ELENA 699
CATALINA ALISA 700
CATANESCU IOANA 702
CATARGIU CATALINA-ELENA 703
CATRINA MIRELA 705
CAZACU RAMONA IONELA 706
CAZACU REMUS 708
CAZAN CLAUDIA 710
CAZANOI LAURA 711
CĂCIULAN CRISTINA - MARIANA 713
CĂLINI DORINA LILIANA 715
CĂLINOIU ELENA- LUCIA 717
CĂPĂȚÎNĂ ADELA 720
CĂPRICEANU RAMONA/PANDA MIHAELA 722
CĂRĂȘEL MĂDĂLINA ADRIANA 723
CĂTĂNOIU ALINA 724
CĂTUN FLORINA 726
CĂTUN FLORINA 727
CÂLBU IBOLYA - ANDREA 732
CÂMPAN CRINA SUSANA 735
CÂMPANU CERASELA 736
CÂRCU DIANA 739
CEANGĂU SIMONA  741
CEAPRAZ FLORIN 743
CEAPRAZ GEORGIANA CERASELA 745
CEAUSESCU ANA-MARIA 746
CEAUSOGLU MARIANA LUMINITA 748
CERCEA MIRELA 750



CERCEL OTILIA 752
CERNAT NICOLETA 754
CERNEA  RELIANA 755
CHELCU DANIELA 756
CHENDE IULIA 757
CHERESCU CARMEN PROFIRA 759
CHEREŞ SIMONA 760
CHERTES DIANA 762
CHIBEA CAMELIA 764
CHIHAIA IULIANA 766
CHIOREAN CARMEN 769
CHIRA CARMEN 770
CHIRA MIHAELA IOANA 772
CHIRIAC CATALINA 774
CHIRICIOIU LUCIA LILIANA 775
CHIRILA FILOTEIA 777
CHIRILA SIMONA ANCA 780
CHIRILA VIOLETA 782
CHIRITA LARISA 784
CHIRITĂ CAPITOLINA 786
CHIRTES RALUCA PAULA 788
CHIRU PAULA LUIZA 790
CHIRU RAMONA ELENA 792
CHIS FLORIDA RITA 795
CHIȘ MARTA MIHAELA 797
CHIȘBORA FLORENTINA 799
CHITA MILICA-DANIELA 801
CHIU MIRELA 802
CIACÂRU MIHAELA 804
CIBU EUGENIA 806
CILIBIU MARIA 808
CIOBAN AURELIA 810
CIOBANU CAMELIA 811
CIOBANU CRENGUTA CRISTINA 813
CIOCAN VALENTINA MONICA 815
CIOCAN VALENTINA VALI 816
CIOCHINA LUISA 818
CIOCOIU AIDA ANCUTA 820
CIOFU IRINA - NICOLETA 822
CIONCA OANA 824
CIORĂSCU CAMELIA 825
CIORCHINA CRISTINA 827
CIORNEI  MIHAELA 829
CIORT BOGDAN 830
CIOVICA ANA-MARIA 832
CIRJAN TAMARA 834
CIRNU LAURA CARMEN 836
CISTIAN MIHAELA-ROXANA 838
CIUBOTARU ANCUTA 840
CIUBOTĂ ALEXANDRA - CRISTINA 842
CIUCIUC ELENA 844
CIUDIN LUCIAN 846
CIUDIN VICTORIȚA IONELA 847
CIUPERCEANU MARIAN 848
CIUREA ANDREEA 851
CIUREA SIMINA RALUCA 852
CIURESCU MIHAELA 854
CIUREZ   ALINA 856



CIUTEAN ALINA DELIA 859
CIUTRE MIOARA 861
CÎMPEAN CARMEN 863
CÎRNEANU IOANA 864
CLAUDIA MERLUSCA 865
CLINCIU SIMONA-VIOLETA/ AMARFEI NADIA-MARIA 867
COARDA ADELINA 868
COBZARU AURELIA 869
COCA GEORGETA 871
COCALEA-DRĂGHICI ANA-MARIA 873
COCIOC VERONICA 875
COCORU GEORGETA 876
CODITA CECILIA MARIA 877
CODROIU DIANA 878
COJOCARIU CĂTĂLIN DRAGOS 880
COJOCARIU MARGARETA LUMINITA 881
COJOCARU  MĂDĂLINA 883
COJOCARU ANDREEA MIHAELA 884
COJOCARU ANGELICA 886
COJOCARU EMANUELA 888
COJOCARU GABRIELA 889
COJOCARU MANUELA AURORA 891
COJOCARU SIMONA MARILENA 893
COLAC LIVIA 895
COMAN  MIRELA 897
COMAN CLAUDIA FLORICA SIMONA 899
COMAN MARIANA 900
COMANECI TITINA 902
COMORASU AURA 904
CONDREA CRISTINA 906
CONDREA MADALINA- MARIANA 908
CONFIDERATU LIVIA 910
CONSTANTIN ALIS 912
CONSTANTIN CECILIA DAMARIS 913
CONSTANTIN FLORINA 915
CONSTANTIN IONELA 917
CONSTANTIN MIHAELA CAMELIA 919
CONSTANTIN VALENTINA IRINA 921
CONSTANTINESCU ADRIANA 923
CONSTANTINESCU ALINA ALEXANDRA 925
CONTES OANA ANISIA 927
COPOLOVICI DINA/ EZARU RODICA 928
COPOS ELENA 930
CORAS SABINA 932
CORBU MIRELA 934
CORCEA ADRIANA 935
CORCODEL MARIA 937
CORD MARILENA 938
CORINA STAMATIN 939
CORNEA ANISOARA 941
CORNEI  ELENA 942
COROPCA OANA/CIOBANU MARIA DIANA 944
CORUJAN IOANA 946
COSMA IOANA CRISTINA 948
COSTA SOFIA 950
COSTEA ADRIANA 951
COSTEA NICOLETA 953
COSTEA VICTORIA 954



COSTICĂ MAGHITA 957
COSTIN LACRAMIOARA 958
COSTOIU GABRIELA 960
COSTOIU RALUCA ELENA 962
COŞTIULEANU ALINA 964
COTEŢ MONICA 966
COTOROIANU  MIHAELA 968
COTUNESCU HELIODORA 970
COTUTIU ANA 971
COVACI RALUCA NARCISA 973
COVACI RAMONA ELENA 974
COVASAN CLAUDIA GEORGIANA 975
COZMA LAURA 976
COZMA LOREDANA 978
COZOȘ ELENA NICOLETA 980
CRACIUN ANA 982
CRACIUN EMILIA-MARIANA 983
CRACIUN GABRIELA 984
CRACIUN PETRUTA LAURA 985
CRAIU MIRELA NICOLETA 987
CREPELCA-KOVACS BEATRIX 990
CRET STELA 991
CREȚU LUCICA 993
CRISAN ALINA- CAMELIA 995
CRISTEA CORNELIA CLAUDIA 996
CRISTEA ELENA LAVINIA 998
CRISTEA FLORENTINA 1000
CRISTEA MARIA 1002
CRISTEA MARIA 1003
CRISTEA MARIANA 1005
CRISTEA SIMONA 1007
CRISTESCU OLIMPIA 1009
CRISTIAN MIOARA MIRELA 1011
CRISTINA AVRAM 1012
CRISTINA CHIRILA 1014
CRISTINA GIRD 1015
CRISTINA MIREA 1017
CRISAN MARIA 1018
CRIŞAN RĂZVAN MĂDĂLIN 1019
CRIVĂȚ RODICA 1021
CRIVINANTU MIRELA 1023
CROITORU - PADURETU BOGDAN GABRIEL 1025
CROITORU - PADURETU CAMELIA MARIA 1027
CROITORU ADELA 1029
CROITORU ANAMARIA ANDRADA 1031
CROITORU MARIANA 1033
CRUCERU AURICA 1035
CRUDU GABRIELA 1037
CSATARI IOANA 1039
CSINARDI ANGELA LILIANA 1041
CUCIUREAN BOGDAN 1042
CUCU ADELINA 1044
CUCU IRINA ELENA 1045
CUCU MIHAELA DANIELA 1047
CUDAN CAMELIA MARINELA 1049
CUMPATA IULIANA 1051
CUMPĂNAȘU ALINA 1052
CURCĂ DIDINA 1053



CURCUDEL ELENA 1055
CUREA TEODORA LILIANA 1057
CURELARIU CĂTĂLINA 1059
CUSTARA ELISABETA 1061
CUȚITOIU MARIANA 1063
CUZELI ALINA THEREZA 1064
DABELEA MARIA 1066
DABIJA ANCA DELIA 1067
DAGĂU NICOLETA COSMINA 1069
DAIANU DANIELA 1071
DALABAN ELENA 1073
DALE CAMELIA VOICHITA 1074
DAMASCHIN EUSTINA GIANINA 1077
DAMIAN CRISTINA-DANIELA 1079
DAMIAN MARILENA 1080
DAMIAN VERONICA 1082
DAMOC CECILIA 1084
DAN EMANUELA 1086
DAN PAULA 1088
DANCIULESCU GETA 1090
DANCU DOINA 1091
DANDU MELANIA 1092
DANIELA TUDORACHE 1094
DARABAN VASILE-COSMIN 1096
DARIE ANCA 1098
DASCALU ELENA 1100
DASCALU MARIA RAMONA 1102
DASCAU DORELA 1103
DAŞCĂU OLTIŢA IOANA 1104
DAVID ADINA 1106
DAVID FĂNICA 1108
DAVID MARIA 1110
DAVID MARILENA 1112
DĂNCĂU MONICA ADRIANA 1114
DĂNCUȚĂ IRINA 1117
DĂNILĂ ELENA LUMINIŢA 1119
DĂNILĂ SIMONA 1120
DĂNUT LUIZA-MARIA 1121
DEAC VASILICA 1123
DEACONESCU EMILIAN 1124
DECA GINA 1126
DEGAN LENUȚA 1127
DEGUILLE MIHAELA 1129
DELIMAN MIHAELA 1131
DEME GABRIELLA-TRUTA ANCA 1133
DEMETER CSILLA 1136
DEMETER GYÖNGYI-ILEANA 1138
DEMETRESCU DANA 1140
DEMINESCU JURCA VIOLETA 1141
DESZKE ENIKŐ 1143
DETESAN GABRIELA CARMEN 1145
DIACONESCU OANA 1146
DIACONITĂ ADINA 1148
DIACONU DANIELA/HARATU MIHAELA 1150
DIACONU ELENA SABINA 1153
DIACONU MARIA 1155
DIACONU MIRELA-RALUCA 1157
DIANA CAZACU 1159



DIANA SAVA/CORCIOVEANU MIOARA 1161
DICU MARIA ALINA 1163
DICU MIHAELA 1165
DICULESCU PATRICIA - MARIA 1167
DIDUTA POVESTE 1169
DIHORU IULICA 1171
DIMA ALINA FLORENTINA 1173
DIMA GABRIELA 1176
DIMA RALUCA 1177
DIMOFTE GHERGHINA - GINA 1179
DINCU  MONICA 1181
DINU ADRIANA 1183
DINU FILA 1185
DINU IONELA 1187
DINU MARIA 1188
DINU VIOLETA ANDREEA 1190
DIONYSATOS RUXANDRA MADALINA 1192
DIOSÁN CSILLA MAGDOLNA 1194
DÎLGOCI IRINA 1196
DÎMBU VASILICA 1198
DÎRMAN RALUCA 1201
DOBÎNDĂ LENUŢA/MARCU ILEANA 1202
DOBOS FELICIA 1204
DOBOS LILIANA GABRIELA 1206
DOBRE ANCA 1207
DOBRE RODICA 1209
DOBREI AMALIA 1211
DOBRESCU MARIA MIHAELA 1213
DOBRESCU VERGINIA 1216
DOBRETE ADINA 1218
DOBRICĂ IUSTINICA TEODORA 1220
DOCNA CARMEN ANGELICA 1222
DOCUTA ADRIANA 1224
DOCUZ MIRELA 1225
DOGAREL MIHAELA 1227
DOGARU NICUTA AURA 1229
DOLEA SIMONA-VALENTINA 1231
DOLEA-PANAITE CLAUDIA-CRISTINA 1233
DOLETE VITA 1235
DOMILESCU IONELA MIHAELA/ ZIMBRAN IOHANA 1239
DONE-ANGHEL MONICA 1241
DONICI MIHAELA CRISTINA 1243
DONOSA CARMEN-MARGARETA 1245
DORCIOMAN MARIA MAGDALENA 1246
DORINEL ISPAS 1248
DORNEAN  SILVIA 1251
DOROBANTU ADELA 1253
DOROBANTU DORINA 1255
DOROBAT DANIELA 1257
DRAGAN AURELIA 1259
DRAGAN NICOLETA-ELENA 1261
DRAGHICI MIHAELA ALEXANDRA 1263
DRAGHICI NICOLETA 1264
DRAGOI MARIA 1266
DRAGOMIR ANNAYMONE 1268
DRAGOMIR DANIELA 1269
DRAGOMIR ELENA 1271
DRAGOMIR MARIA CATALINA 1273



DRAGOMIR VALENTINA 1274
DRAGUT GEORGIANA-LARISA 1276
DRĂGAN DANIELA 1279
DRĂGAN JULIETA 1280
DRĂGAN VIOLETA/ DIMA ROXANA 1283
DRĂGAN VIOLETA 1285
DRĂGĂNESCU ELENA-CLAUDIA 1287
DRĂGHICI MARIAN 1288
DRĂGHICI MIHAELA-OANA 1290
DRĂGOI  DANIELA 1292
DRÂNDA DANIELA 1293
DREGHICI  MIHAELA 1295
DRINC ANA 1298
CRETU MARIA 1300
DROZD NĂSTACA 1301
DUMBRAVA CELINA 1303
DUMEA ANTONELA 1304
DUMITRAŞCU ROXANA GIANINA 1306
DUMITRESCU CARLA 1308
DUMITRESCU MANUELA 1310
DUMITRESCU VERONICA 1312
DUMITRU ANCA 1313
DUMITRU CRISTINA 1315
DUMITRU MARIOARA 1318
DUMITRU SIMONA 1320
DUȚUC MIRELA MAGDALENA 1322
IOANA DUȚĂ 1324
DUCA MADALINA 1325
DUMA GABRIELA-MARIA 1327
DUMA MIHAELA 1329
DUMBRĂVEANU LAURA NADIA 1331
DUMITRACHE ANA ROXANA 1333
DUMITRACHE IONICA 1334
DUMITRAŞCU ALINA 1336
DUMITRESCU AURELIA-MIHAELA 1338
DUMITRESCU NICOLETA 1340
DUMITRIU ELENA SIMONA 1342
DUMITRU CARMEN MARIA 1344
DUMITRU COSTELA LILIANA 1345
DOINA DUMITRU 1347
DUMITRU ELENA MIHAELA 1349
DUMITRU FILOFTEIA 1350
DUMITRU LORENA ELENA 1352
DUMITRU VIOLETA 1353
DUMITRU VIOLETA 1355
DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA 1356
DURDUN MIHAIELA 1358
DURNYE LUCIA MARIOARA 1360
MIHĂLOIU MARIA MAGDALENA/ DUȚĂ MARILENA TATIANA 1362
EFTINCA-SINTESCU MĂRIOARA/ PETRICESCU VALENTINA 1367
ENACHE CLAUDIA 1371
ENACHE MIHAELA 1373
ENACHE MIHAELA 1375
ENE CARMEN-MONICA 1377
ANCA-SÎNZIANA ELENA 1379
ENĂȘESCU RADU-ȘTEFAN 1381
ENE ALINA 1383
MANEA MARIA 1385



TANASA ALINA 1389
ISTRATE IOANA 1391
PAVEL VERONA MARILENA 1393
ANCA-SÎNZIANA ELENA 1395
ENE CARMEN-MONICA 1397
ENE ELENA-MIHAELA 1398
EPURE AMALIA 1400
EREMIA MARIANA 1402
ERENT SILVIA LACRĂMIOARA 1404
ENE IOANA 1405
ENIU OFELIA-GABRIELA 1407
EPURE ALINA 1408
EPURE MIHAELA SORINA 1410
ERDEI EMESE KATALIN 1412
EVA FELICIA 1413
FARCAȘ LUCICA 1414
FARCAŞIU OTILIA 1416
FĂTU CRISTINA 1417
FĂTU GABRIELA MONICA/ MARIN VICTORIA SIMONA 1419
FAUR ELENA 1421
FAUR MARILENA-FELICI 1423
FEIER MARIANA 1424
FELOIU RAMONA 1426
FERICEANU CLAUDIA RODICA 1428
DOCHIA FIAT 1429
FĂINIȘI IULIA-MIHAELA 1431
FANU IOANA-VALENTINA 1433
FARC NELI-ROMANA 1435
FLORENTINA FARCAȘ 1436
FARCAȘ MAN LUMINIȚA 1438
FARCAȘ MARINELA 1440
FARCAȘ VIOLETA 1441
FĂȘIE CARMEN-MEDEEA 1443
FASIE DANA GABRIELA 1447
FEDELEȘ IOANA 1449
FEKETE NICOLETA 1451
LUCIA FERARIU 1453
FERARU ADELA 1454
FERENCZI ERIKA 1456
IOAN FEREȘTEAN 1458
FEŞTEU MARCELA ALEXANDRA 1459
FIAT PARASCHIVA 1461
MARIN COSTICA 1462
FIERARU FLORI 1464
FILIMON GEORGIANA GABRIELA 1466
FILIP ALINA-VIORELA 1468
FIRA LĂCRĂMIOARA 1470
FIRA MARIA 1471
FÎRTAT DAN-VALERIU 1473
FLITAN ALINA DIANA 1474
FLOREA TEODORA-IONELA 1476
FLORIA IULIANA 1478
FLORIA MILUŢĂ 1482
FLOROAE ANNE-MARIE 1484
FOLEA ORTENSIA 1485
FRÂNCU MONICA – CECILIA 1487
FRANGULEA ALINA GEORGIANA 1489
FRENȚ ILEANA 1491



FUSARU ANCA 1494
FIERǍSCU ALINA-CARMEN 1497
FILIP MONICA ELENA 1499
FILIPESCU ELIZA- LOREDANA 1501
FIRAN LILIANA 1503
FLOAREA VARVARI 1507
FLONDOR SIMONA DANIELA 1509
FLOREA ALINA 1511
FLOREA ANCA 1514
FLOREA IOANA 1516
COGĂLNICEANU FLORENTINA 1518
DOARVOAȘ FLORENTINA 1520
OLARU FLORENTINA 1523
FLORI DAIANA 1525
FLORICA ŢOLOVICI 1527
FLORICAN MIRABELA CORINA 1528
FLOROAE ADRIANA-MARIA 1529
FLOROIU DANIELA 1531
FOCA DANA 1533
FODOR EDIT 1535
FODOR GABRIELA 1537
FRANGULEA MIHAELA-PROFIRA 1538
FULGA ELENA 1540
GABOR LAURA EMILIA 1542
GAIŢĂ ILEANA 1543
GAL LIDIA CATIȚA 1545
GALAN CAMELIA 1547
GABOR LAURA – ANGELA 1548
GABOR MIRELA CARMEN 1550
GABRIELA LĂMĂȘANU 1552
GABRIELA NEGREA 1553
PĂSAT GABRIELA 1554
GAL MARIA-MIHAELA 1556
GĂLBEAZĂ ALIS ELENA 1558
GÂȚĂ ELENA CLEOPATRA 1559
ELENA GĂVAN 1561
GAVRIL LUMINIȚA 1562
GAVRILEI MIHAELA 1564
GAVRILUȚ MARIA-FLORINA 1566
GAVRIS FLORENTINA 1568
GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 1570
GEORGESCU MIHAELA SIMONA 1571
GEORGETA PALADE 1572
GEORGETA-IULIA POPA 1574
GHEARA CRISTINA-CORNELIA 1576
GHEJU MARIA 1578
DANIELA GHENADE 1580
GHEORGHE-BUNEA TANȚA 1582
GHEORGHESCU GEORGIANA 1584
GHEORGHIŢĂ CEZARINA 1585
GHEORGHITA LINA 1587
GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 1589
EUGENIA GHERCĂ 1590
GHERCĂ EDUARD 1591
GHERCĂ LIDIA 1593
GHERGHE SIMONA AURELIA 1595
GHERGHINOIU ADINA-RALUCA 1597
GHERMAN CONSTANTIN 1599



GHERMAN ELENA CORNELIA 1600
GHERȚAN SIMINA-OANA 1602
GHETLA VIOLETA 1603
GHICIOI MIRELA 1605
GHICOLESCU GENICA 1606
GĂNCEAN ENIKO 1608
GĂROVĂȚ MIHAELA 1610
GASPAR IULIANA 1612
GAVREA LUCIA 1613
GAVRIL ANA-MARIA 1614
GAVRILESCU MARIANA LUMINIŢA 1615
GAVRILOIU CONSTANTIN SORIN 1617
GAVRILOIU OTILIA 1619
GAZSI KLÁRA 1621
GECSE SÁNDOR 1623
GELEA MARIANA/ MOISE AURELIA 1624
GEORGETA MITU 1627
GHENȚA ANDREEA LAVINIA 1628
GHEORGHE MARIA 1631
GHERLAN MONTEOLA 1633
GHIGEANU MARIA- VALENTINA 1636
GHIGHEANĂ CARMEN-FLORENTINA 1639
ELIZA GHIMPU 1641
GHIORGHIASA ROXANA 1643
GHIORGHIŢA CLAUDIA-VIOLETA 1644
GHIORGHIŢA ION-CRISTINEL 1645
GÎDIUȚĂ CORINA 1646
GÎNJU ANAMARIA DOMNINA 1648
GÎRLEANU EUGENIA/ MURARU MARIA MIRELA 1649
GITAN MARIA 1651
GIURCA IOANA 1653
GIURGIU FLORIN CRISTIAN 1655
GLIGA EUGENIA MARIANA 1656
GLIGOR LENUŢA FLORICA 1658
GLIGOR NICOLAIE DANIEL 1660
GLODEAN IULIA 1662
GOGA POMPILIA ADRIANA 1664
GOGOȘEANU RODICA 1666
GOLBAN DANIELA 1667
LENUȚA GORAN 1669
GORDIN IULIANA PETRONELA 1671
DANA GOSTA 1672
GOVOR MIHAELA 1674
GRĂDINARIU MIRELA-DANIELA 1676
GRĂJDAN CAMELIA CĂTĂLINA 1678
GRĂJDAN MARIANA – CARMEN 1679
ANA GRĂMESCU 1681
GRAURE CLAUDIA-ELENA 1682
VIORICA GREAB 1683
GRECU CORNELIA ANA 1685
GRIDAN VASILE 1688
GHIRA SANDA JULIANA 1690
GHITA MARIANA 1692
GHITA MARIANA 1694
GÎDĂR EUGENIA ALINA 1696
GINGEAN LUMINIȚA GABRIELA 1698
GIUBEGA CARMEN MARIA 1699
GIUCA ECATERINA 1701



GODJA LUCIA MARIA 1702
GODZA JUDIT 1703
ANDREEA GOLDSCHMIDT 1705
GOLE CRISTINA-MIHAELA 1707
GRAMA AURELIA 1709
GRAMA SIMONA 1711
GRAPINI VICTORIA 1712
GRECEA VIOLETA MARILENA 1714
GRECU -BĂIAŞ GINA- MARIA 1716
GRECU TATIANA 1718
GRIGORCEA DANIELA IULIANA 1720
GRIGOROȘCUȚĂ IULIANA 1721
GUBAŞ CARMEN LAURA 1722
GUGIU VIORICA 1724
GULEȘ ANCA SILVIA 1726
GURĂU SILVIA 1727
GURBAN VERONICA COSMINA 1728
GURIȚĂ DANIELA MĂDĂLINA 1730
GUȚ FLORINA 1732
GYÖRGYEVA-ILONA 1733
GRIGORAŞ IONICA 1735
GRIGORE MARIANA 1738
GRIGORE RAMONA LUMINIŢA 1740
GRIGORE SONIA 1742
GROSU LUMINIȚA 1744
GROZA CRINA MARIANA 1746
GROZA ELISABETA 1747
GURGU LIA 1749
KARINA HADADEA 1750
BALOG FELICIA/ HAIDUC AURICA 1752
HALMAGEAN FLORINA 1754
HĂLMĂGEAN RALUCA-ECATERINA 1755
HANGA RAMONA IOANA 1756
HANTEA ANELA 1758
HERMAN ANAMARIA IOANA 1759
HOJDA SOFIA 1761
HOMOC VALERICA 1763
HOMONEA NICOLETA 1765
HORDENCU IOANA 1767
HOROIU LAURA 1769
HRIŢU MARIA MIRELA 1771
HULUȚĂ MARIA 1772
MIHAN CHIVUŢA/ HUMIŢA GRIGORE 1774
HANCHEȘ ANA LIVIA 1775
HANUS DALIA 1777
TEODORA HAȘ 1779
RAMONA HELER 1781
HENDLI LAVINIA - GIORGIANA 1783
HERBIL FLORENTINA 1784
HERCIU MARIA 1786
HOHOI IONICA-NARCISA 1788
HOMEI LUCIA 1790
HRECENIUC VIOLETA 1792
HRISCA BEATRICE CAMELIA 1794
HRUBAN SANDA 1796
GUREANU ALINA DORINA 1797
HURGOI RAMONA 1798
HUPCEA OANA CLAUDIA 1799



HUSZTI DELIA STELA 1800
IACOB CARMEN RODICA 1803
IANCU OLIMPIA 1805
IANCULOVICI SAVDIA 1807
IAURUM GABRIELA 1808
ICLEANU LILIANA 1810
IFRIM ROXANA-GEORGIANA 1813
IFTIME IULIANA VIOLETA 1814
IFTIMIE LĂCRĂMIOARA 1815
IFTIMOIU MIHAELA 1816
IGA ALEXANDRU IONUȚ 1818
IGNAT VASILE-AURELIAN 1820
ILĂU CĂTĂLIN 1822
ILIE GEORGE-CONSTANTIN 1824
ILIE P. NICOLETA 1826
ILIES ELISABETA 1828
ILIESCU VALENTINA 1830
ILIIN IONELA CARMINA 1831
ILINCAR VALERICA 1833
IMBUZAN DANA ADELA 1835
IMBUZAN MARIUS 1837
IMRE ILDIKÓ 1839
IOANĂȘ DANIELA - IOANA 1842
ION CORNELIA-CAMELIA 1844
VLADESCU IONELA MARIANA 1846
IONESCU ALINA 1848
IACOB MIHAELA 1850
IACOB MIHAELA 1851
IANCU CRISTINA STELUȚA 1853
IANOSI MELANIA GABRIELA 1855
IAURUM ALEXANDRA 1856
IBANESCU ROXANA 1857
IGA DANIELA FLORENTINA 1858
IGNA RAMONA 1860
ILIE NUȚA 1861
ILIESCU AURORA 1863
ILIESCU DANIELA 1865
IMETS ERZSÉBET KATALIN 1867
IUHASZ IOANA 1868
ION ADELINA 1869
ION FLORINA VIOLETA/ COSTEA DANA VALENTINA 1871
NICOLETA ION 1873
IONEL MIHAELA CLAUDIA 1875
STOIAN ION 1877
NELA VOICA 1879
ILAȘ MARIANA-IRINA 1881
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