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Proiectul DidactAcces –POCU/784/6/24/139602 are ca principal obiectiv

acordarea de suport educațional pentru disciplinele matematică, informatică și sprijin
psiho-social pentru 270 preșcolari și elevi din județul Brăila, din care minimum 28
aparținând minorității rrome și minimum 44 din mediul rural care au cel puțin un părinte
plecat în străinătate în ultimele șase luni. De asemenea, în cadrul proiectului se vor oferi
servicii de consiliere socială și servicii de dezvoltare parentală pentru minimum 200 de
reprezentanți ai copiilor din grupul țintă (părinți/tutori/persoane) care au în grijă copiii cu
părinți plecați la muncă în străinătate.

Activitatea 5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții
locale, ONG-uri și comunitate are rolul de a crea o structură consultativă comunitară
pentru a contribui la nivelul județului Brăila la o mai bună identificare, protecție și
monitorizare a copiilor având părinți plecați în străinătate, precum și în scopul asigurării
sustenabilității din perspectiva instituțională și/sau financiară.

Vom aborda câteva aspecte legate de metodele de combatere a neglijării
copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și a unor metode de dezvoltare personal
pentru acești copii.



Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de

învăţământ, apare sub două aspecte principale:
- educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social

transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi.
- educaţia non-formală - se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în

cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au

finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate

prin programele şcolare; au caracter complementar activităţilor de învăţare

realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul

pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în

general, cu rol de „curriculum suplimentar”.

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei

nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au

scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru

sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.



Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare:
• cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează

în incinta acestora sau în afara scolii;

• au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează
pe activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii
elevilor;

• ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din

perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate;

• oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de

dezvoltare plenară a activităţii acestora



Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programelor
educative, pot include, fără a se limita la acestea:

• activităţi culturale;

• activităţi tehnico-ştiinţifice;

• activităţi sportive;

• activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în
societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);

• activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv
referitoare la dependenţa de calculator, siguranţă pe internet etc.);

• activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare
selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

• activităţi de educaţie rutieră etc.



Diversitatea formelor de organizare:

• ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice;

• competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii;
• mese rotunde, dezbateri;

• activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;

• campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei 

juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;

• proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

• educaţie de la egal la egal (peer-education);

• schimburi de experienţă;

• vizite de studii;

• excursii

• tabere/şcoli de creaţie



Impact

Fiind un element prioritar în politicile educaţionale actuale, activităţile
extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului,

adolescentului şi tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării

sociale în general:

• performanţă si rezultate şcolare mai bune

• valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor

• copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă
• participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport

puternic pentru o activitate susţinută
• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup

• coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi
• un nivel de stimă de sine crescut

• sentiment redus de izolare social



Exemple de bună practică
Spune stop discriminării!

Micii ecologisti

Drepturile copilului

Bucuria de a dărui!

Proiectarea activităţilor extracurriculare

Model
Titlul si tipul

activității

Grup țintă

Scop

Obiective

Rezultate

Resurse

Vă mulțumesc!


