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Considerăm că derularea activităţilor extracurriculare are o importanţă deosebită pentru 

elevi, deoarece reprezintă o modalitate de a li se oferi acestora un nou orizont de aşteptare, acela 
al devenirii lor ca adulţi, al responsabilizării, al înţelegerii modului în care, fiecare dintre ei, 
trebuie să participe activ la viaţa de zi cu zi.  

Am fost implicate în mai multe proiecte extracurriculare, desfăşurate în Liceul de Arte 
„Bălaşa Doamna” din Târgovişte, încă din primii ani de învăţământ. Noi, cadrele didactice ce am 
alcătuit echipa de proiect, am dorit astfel, să oferim elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare 
calităţile, abilităţile, capacitatea creativă, în afara orelor de curs. Un aspect important al acestor 
proiecte, precum a fost dimensiunea lor internaţională, ceea ce a permis tinerilor accesul la alte 
sisteme de învăţământ, din Europa, precum şi la alte culturi, ale ţărilor partenere, implicate.  

Considerăm că prin proiectele extracurriculare s-a creat în şcoală o atmosferă deschisă şi 
de sprijin, care a permis tinerilor să îşi pună în valoare abilităţile, calităţile, să îşi asume 
responsabilităţi, să înţeleagă rolul lor în viaţa comunităţii. De asemenea, toate proiectele 
desfăşurate în Liceul de Arte şi-au propus să mediatizeze eforturile copiilor de participare la 
aceste programe, prin diseminarea informaţiilor în alte şcoli din judeţ şi din ţară. Elevii au 
descoperit un nou orizont, referitor la diferitele aspecte ale educaţiei pentru cetăţenie.  

Am constatat că şcolile din multe ţări europene au integrate, în curriculum obligatoriu, ore 
de educaţie pentru cetăţenie, în care elevii învaţă efectiv noţiuni despre tot ceea ce înseamnă 
societate, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, dar, mai mult decât atât, participă activ la viaţa 
societăţii şi învaţă în şcoală cum să facă acest lucru. Participarea la aceste proiecte europene le-au 
oferit elevilor noștri posibilitatea să se implice efectiv, ca cetăţeni, în viaţa comunităţii, 
responsabilizându-i, conştientizându-i asupra unor aspecte din viaţa cotidiană. Totodată, le-a 
permis să îşi expună diferite puncte de vedere, referitoare la democraţie, legi, drepturi, cetăţenie, 
pe care nu întotdeauna le abordează în viaţa de zi cu zi şi acest lucru a avut drept consecinţă 
creşterea interesului elevilor faţă de democraţie, probleme civice, principii ale democraţiei.  

Aşadar, se poate uşor constata că astfel de proiecte extracurriculare aduc un plus de 
informaţie elevilor şi stimulează dorinţa acestora de a aprofunda înţelegerea problemelor actuale 
ale democraţiei. Ei dobândesc capacităţi şi abilităţi necesare acţionării ca cetăţeni, dar, în acelaşi 
timp, duc la creşterea încrederii de sine acestora şi a dorinţei de implicare în discutarea unor 
probleme de civism. În plus, aceste proiecte au drept consecinţă conştientizarea importanţei 
voluntariatului în viaţa de elev, dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă, dezvoltarea abilităţilor 
lingvistice ale elevilor, atât în privinţa utilizării limbii materne, cât şi a limbii engleze, dar şi 
crearea unor relaţii deschise, bazate pe cooperare şi respect reciproc între elevi şi profesorii 
implicaţi în proiect. 

       
                                                                 
 

 
 


