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Activitățile extrașcolare/ extracurriculare – oportunitate de contextualizare 
a învățării 

 
 

  
                                                                                       Prof.înv.primar Ifrim Nicoleta 

                                                                      Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău 

 “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  
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        ♠ 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.  
          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 
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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. 
          -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 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. 
        Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai 
multor elevi, ce 
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fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă,  în  
perioada  vacanţelor școlare.   
        În funcţie de obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară  pot fi: şcolare,  cu sejur de 
zi, de întremare a sănătăţii, de odihnă (recreere), de formare într-un anumit domeniu de 
activitate.   
     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. 
        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 (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.  
         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. 
         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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         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 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. 
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