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Activitatea extrașcolară - componentă a procesului
educațional

 Fără a  nega importanta educației de  tip  curricular,  
devine tot  mai evident  faptul că educația
extracurriculară își are  locul și rolul bine stabilit în
formarea personalității tinerilor.

 Activitățile extracurriculare contribuie la  descoperirea și
stimularea talentelor și aptitudinilor elevilor,  la  
cultivarea interesului,  la  dezvoltarea deprinderilor de-a  
elabora creații originale.  Elevul explorează,  
reconstruiește,  redescoperă,  ajunge la  generalizarea și
asimilarea adevărurilor prin eforturi proprii,iar
implicarea presupune și asumarea responsabilităților. 



 Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o  funcție
complementară în raport cu  instruirea școlară
lărgind orizontul elevilor și constituind o  bază
temeinică pentru însușirea conținutului instruirii
școlare. 

 Este vital ca aceste activități eliberate de constrângerile 
programei școlare să se ghideze după principiile 
interdisciplinarității  pentru a contribui în mod real la 
formarea deplină a personalității elevilor.

 Mai mult decât în activitatea școlară, poate fi implicată 
comunitatea locală , iar părinții au și ei un rol bine 
definit.



Valențele formative  ale  
activităților extrașcolare: 

a)dezvoltă creativitatea elevilor prin:

 compoziții plastice
 creații literare
 colaje
 teatru scolar
 carnaval
 dans



b)  Dezvoltă personalitatea elevilor întrucât:

 angajează atât elevii timizi cât și pe cei slabi;
 temperează pe cei impulsivi;
 stimulează curentul de  influențe reciproce;
 dezvoltă spiritul de  cooperare;
 autodisciplinează elevii prin acceptarea de  bună

voie a  regulilor,  prin asumarea responsabilităților;
 cultivă capacitatea de  comunicare;
 dezvoltă comportamente și atitudini democratice.



c)  Familiarizează elevii cu  trecutul istoric al  
comunității prin:

 participarea la  festivitățile dedicate  evenimentelor
istorice;    

 excursii tematice pentru cunoașterea elementelor
de  istorie locală;

 amenajarea unui colț muzeistic de  istorie locală;
 concursuri pe teme de  istorie;
 întâlniri cu  veteranii de  război;
 lecturarea de  monografii;
 cunoaștrea valorilor tradiționale locale.



d)  Facilitează implicarea părinților în activități
educative organizate de  școală prin:

 organizarea și participarea la  diferite spectacole;
 confecționarea de  costume  pentru serbări;
 participarea la activități în parteneriat cu  alte școli

sau instituții;
 șezători;
 activități comune părinți – copii.  







Tipuri de  activități :

Serbările și festivitățile
Concursurile școlare
Excursiile și drumețiile
Vizitele
Parteneriatele
Vizionările
Alte activități ( cluburi,palate ale copiilor).



Serbările și festivitățile

Marchează  evenimentele importante  din  viața 
școlarului.

Importanța  acestora  constă  în dezvoltarea  artis-
tică a elevului și valorificarea  varietății  intereselor  și 
gusturilor școlarilor ,evaluând totodată  talentul  fiecă-
rui copil în parte.

Deosebit de educative sunt activitățile organizate 
cu ocazia sărbătorilor naționale și internaționale.







Concursurile școlare

Sunt o metodă școlară de a stârni interesul elevilor pen-
tru  diferite  arii  curriculare.

Acestea  oferă posibilitatea să demonstreze practic  ceea
ce  au învățat la școală sau acasă și să stimuleze spiritul de 
competitivitate  al copiilor.

Concursurile școlare pot oferi cea mai bună sursă de mo-
tivație, determinând elevii să studieze mai mult.





Excursiile și drumețiile
Ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor,

la educarea lor cetățenească și patriotică.
Prilejuiește însușirea unei experiențe sociale impor-

tante, dar și îmbogățirea  orizontului  cultural-științific,
prin faptul că este o formă de activitate cu caracter atrac-
tiv și mobilizator.

Este  o modalitate deosebită de educație completă,
deoarece permite  o abordare interdisciplinară  a  cunoș-
tințelor.





PARTENERIATELE
Parteneriatele  educative  realizate între școli și 

diferite  instituții  ajută elevii și cadrele  didactice  să 
intre în contact direct cu problemele noi ale societății 
sau a comunității din care fac parte.

VIZITELE
Programate la muzee, monumente  sau locuri 

istorice,case memoriale,unități economice  constituie 
un mijloc de a prețui valorile culturale,folclorice,istori-
ce și economice ale țării.



Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole muzicale,

de teatru sau circ specifice  vârstei ,poate constitui  o 
sursă de informații, copilul făcând astfel cunoștință cu 
lumea artei, învață să o descifreze și să o îndrăgească.

Alte  activități
De obicei,acestea sunt alese ca un hobby personal

sau chiar cu scopul de a-și aprofunda cunoștințele   
într-un anumit domeniu.

Acestea se desfășoară în cluburi sau palate ale 
copiilor.



Consider  excursia ca  pe cea mai complexă formă
de  educație a  elevilor,  prin multitudinea de  aspecte
ale  vieții - istorice,  sociale,  geografice,  civice,  culturale
pe care le  înglobează. 

Elevii au  posibilitatea de  a  se  simți în ipostaza
de  mici cercetători ai realității;  se  simt responsabilizați
implicându-se  cu  plăcere,  urmare a sfaturilor date;  
înțeleg semnificația unor norme,  dezvoltându-și gustul
pentru descoperirea adevărurilor și legilor naturii din  
jurul lor;  învață cum  să iubească și să respecte
natura,  în ansamblul ei.



Caracterul interdisciplinar al 
excursiei

Lb.  română

 spun  povești, recită poezii;
 citesc;
 răsfoiesc pliante;
 scriu impresii,  poezii;
 scriu mesaje;
 aleg cărti, reviste;





Matematică
 calculează distanțe, durate de  desfășurare; 
 măsoară sau aproximează mărimi ;





Educație civică
 leagă noi prietenii;
 studiază grupurile;
 identifică trăsături și comportamente morale;





Istorie si geografie
 citesc inscriptii,  vizitează muzee,  expoziții, 

monumente și locuri istorice;
 analizează și compară forme de  relief, climă,  faună

și floră,  localități;







Arte
 exprimă prin desen,dans și cântec, sentimente; 





Educație  fizică
-dezvoltă rezistența la efort;



 Activitătile extracurriculare mai sus menționate sunt apreciate atât
de  către elevi 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  libertatea de  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; crează un  sentiment  de  
încredere și siguranță tuturor participanților urmăresc lărgirea și
adâncirea influențelor exercitate în procesul de  învățământ; 
contribuie la  dezvoltarea armonioasă a  copiilor.


