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Abstract 

The article mentions that extra-scholastic activities appear to complete the educational 

process and offers opportunities for children to develop abilities in different artistic fields. These 

complementary forms are: clubs, sightseeing, visiting artists or artisans workshops, trips to 

museums and art exhibitions. Through participation in these activities, the children learn new 

ideas, assimilate new techniques in different artistic fields, communicate with artworks and 

develop their creative imagination. There are identified the distinctions between extra-scholastic 

activities and activities within the school. 

  

 Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 

tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 

cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile 

organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la 

adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, 

stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, 

aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, 

pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.   

 I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 

asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 

game variate de norme disciplinare” [5, p. 288].  

 Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 

şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi 

formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un 

curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă 

concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de 

activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, 

talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 
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iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi 

complexe. 

 Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite 

forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, 

competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, 

imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite 

sentimente. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 

literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 

vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt 

subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea 

elevilor; se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; 

la antrenarea elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, 

precum şi de posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea 

lecţiilor. 

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 

experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi  se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 

„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau 

școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454]. 

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate 

fi o situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de 

introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează 

excursia. 

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa 

educativă a acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor  depinde 

şi de caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu 

caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi 

vizitele au drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării.  
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Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al 

elevilor şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic 

de elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 

disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările 

elevilor şi de nivelul lor de cunoştinţe. Durata unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de 

minute. Evidenţa frecvenţei o ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie 

şi ea o condiţie a frecventării lui cu plăcere de către elevi. Un rol important în educaţia elevilor îl 

joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor 

şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă 

în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea 

imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă 

selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină 

seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga 

activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al 

cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop 

descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare.  

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este 

necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere 

posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie 

create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine  

în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de 

certitudinea utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc – 

toate aceste sunt obiective preconizate de Legea Învăţământului din Republica Moldova. 

 Pedagogul C. Cucoș [1] consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul 

lecţiilor şi activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de 

vedere al conţinutului şi al formelor de organizare:  

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul 

lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul 

la disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 
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şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici 

conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face 

pe baza liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce 

formă de activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 

de minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la 

două ore.  

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 

forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul 

orelor prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează 

prin intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 

independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. 

Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor.  

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 

elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente  din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 

povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, 

activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i 

îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de 

potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste 

metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a 

elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului 

prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor 

raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a 

copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 

celuilalt. 
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Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice 

afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea 

aptitudinilor artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin 

aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi 

ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile 

urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea 

activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica 

educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea 

armonioasă a elevilor.  
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