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Contribuția activitǎților extracurriculare la dezvoltarea personalitǎții 
elevilor 

Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune 

din ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem 

calculatoare în clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor 

să vină la şcoală cu telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora 

le place să se joace, să râdă, să spună adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au 

certat, să se bucure când înfloresc florile, când văd o pisicuţă, să cânte în această lume „magică pe 

care o simt ei”. Ce ar trebui să facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. Poate să 

desfăşurăm  mai multe activităţi extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă, activităţi în care să 

folosim noua tehnologie. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având 

multiple valenţe formativ-educative: 

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 

variate contexte şi situaţii; 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă; 

• contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau  

            opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii; 

• asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor 

de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora; 

• ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor; 

• facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 

strategii de cooperare;  

• ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 

deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; 

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 

Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile 

şi serbările. 

  Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o 

favorizează este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. 

Intrând în contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, 

când vor fi adulţi, vor fi protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui 

la dezvoltarea personalităţii lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. Ei învaţă să 
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preţuiască valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes pentru a 

afla cât mai multe despre aceştia. Pe lângă fortificarea biologică a organismului, excursia contribuie 

la fortificarea morală a elevilor, cultivând înalte trăsături de caracter. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 

Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 

atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să 

stabilim relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea 

lor dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional. 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui 

o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 

activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 

îndrăgească.Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de 

impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, 

muzică). 

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 

sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit 

domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 

unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 

să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 

                                                                                                 Prof. înv. primar Cristina ZLATE 
                                                                                         Şcoala Gimnazialǎ ,,Gh. Banea” Mǎcin 
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