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               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.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 școlii– 

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 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. 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.  
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