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Activităţile extrașcolare sunt și ele bune prilejuri de cultivare a creativităţii. În cercurile
elevilor se pot experimenta diferite metode de stimulare a creativităţii. Aici se pot experimenta
brainstormingul, sinectica, pot întȃlni diferiţi oameni de artă sau știinţă, care le pot împărtăși
din experienţă lor și le pot stȃrni curiozitatea copiilor. De asemenea, se pot vizita galerii de
artă, expoziţii care le pot lărgi orizontul spre cunoaștere.
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmărește identificare și cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum și
stimularea comportamentului creative indifferent de domenii.
Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mișcare este tocmai ceea ce ne permite să
împăcăm școala cu viaţa.
Scopul activităţilor extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini special, antrenarea
elevilor în activităţi cȃt mai variate și bogate în continut, cultivarea interesului pentru activităţi
socio-culturale, facilitarea integrării în mediu școlar, oferirea de support pentru reușita școlară
în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale. Ele prezintă unele particularităţi prin care se
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata
lor, formele de organizare a acestora.
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa școlară, ci de către învăţător, în
funcţie de dorintele și interesele elevilor. Acestea au un caracter atractiv și pot fi: spectacole
cultural-artistice, excursii, vizite, cercuri pe discipline, întreceri sportive, serbări școlare,
concursuri.
Serbarea școlară este o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire și a
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Elevii pot să recite poezii, să interpreteze scurte momente de
teatru, să participle la scenete, să -și prezinte propriile creaţii poetice. Prin conţinutul unei
sebări elevii culeg o mulţime de impresii, își exprimă sentimente, trăiesc sincer situaţiile date.
Copiilor le place să împodobească clasa, să ornamenteze bradul, să facă mici surprise mamelor.

De exemplu serberea de Crăciun trezește elevilor sentimente puternice care sunt amplificate de
venirea vacanţei de iarnă însoţită de toate bucuriile ei.
Excursia școlară este o altă activitate care îi impresionează pe elevi, ajutȃnd la dezvoltarea
intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui civică, la însușirea unor experienţe sociale dar
și îmbogăţirea orizontului cultural știinţific.De exemplu în urma vizitării Muzeului Grigore
Antipa și a Muzeului Satului copiii au rămas profund impresionaţi de cele văzute, mai ales că
unii dintre ei nu depășiseră niciodată graniţele judeţului. Prin excursii elevii își suplimentează
cunoștinţele și își consolidează instruirea școlară deschizându-și noi orizonturi de cunoaștere.
Activităţile la biblioteca școlii sunt alte locuri interesante pentru desfășurarea unei
activităţi extrașcolare întrucȃt elevii au acces la cărţi, la un univers imaginar pe care și l-au
creat în timpul orelor de romȃnă.Am organizat activităţi la bibliotecă în fiecare an școlar
:acivităţi de Ziua Bibliotecilor, activităţi de ziua copilului unde copiii au vizionat filme de
desene animate sau prezentări power-point cu subiete preferate de ei: despre Polul Nord/ Sud,
despre Deșerturile lumii, filme după cărţi citite de ei diferite: Dumbrava minunată, Amintiri
din copilărie .
În activităţile extrașcolare, copilul este mai atent, mai creativ, mai interest, deoarece face
altceva decȃt în orele de curs, pentru că este curios să experimenteze noul, trăiește intens
emoţiile paricipării sale la activităţi, dar și atunci cȃnd își susţine colegii.

