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Spaţiu pentru activităţi extraşcolare la Şcoala Conţeşti, judeţul Teleorman
sau
Ce poţi face cu 2000 lei! Aici, banii au venit de la Reprezentanţa UNICEF în
România,
în cadrul Campaniei Hai la şcoală,
proiectul Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului în Zone Prioritare
de Educaţie, dezvoltat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în anul şcolar 20132014.
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Introducere

Gestionarea activităţilor de învăţare pentru Tema 6 (7 ore)
 Activităţi de formare faţă-în-faţă: 2 ore
 Studiu individual online: 1 oră
 Activităţi postate pe platforma online: 3 ore
 Activităţi de evaluare online: 1 oră
Tema 6 face parte din modulul Planificarea strategică şi inovativă într-o
şcoală care învaţă şi are rolul de a explora rolul facilitatorului în domeniul
organizării şi coordonării activităţilor extraşcolare dezvoltate la nivelul unei
unităţi de învăţământ.
Activităţile de învăţare pe care le vom dezvolta împreună vor încerca să
răspundă la întrebări precum:
- Ce înseamnă o activitate extraşcolară de succes?
- Ce experienţe au colegii mei în acest domeniu?
- Cine şi ce responsabilităţi îşi asumă în dezvoltarea activităţilor
extraşcolare?
- Cum se face legătura dintre formal şi nonformal?
- Ce dificultăţi pot întâmpina în organizarea unei activităţi extraşcolare
şi cum anume le pot depăşi?
- Ce idei noi de la acest curs pot valorifica în elaborarea ofertei de
activităţi extraşcolare a instituţiei mele?

Obiective

Activitatea
7.
Dacă aş fi
facilitator…

La finalul parcurgerii acestei teme este de aşteptat ca fiecare cursant:
 să opereze corect cu conceptele de bază din domeniul educaţiei şi al
curriculumului;
 să identifice priorităţile, etapele şi factorii determinanţi în procesul de
elaborare a ofertei de activităţi extraşcolare la nivelul unei unităţi de
învăţământ;
 să elaboreze un proiect de ofertă anuală de activităţi extraşcolare
pentru o unitate de învăţământ, relevante din perspectiva învăţării dea lungul întregii vieţi.

Puteţi începe cu studiul unităţii de lectură corespunzătoare acestei teme.
Puteţi să notaţi în portofoliul personal câteva idei despre lucrurile care vau atras atenţia cu privire la problematica activităţilor extraşcolare.
Haideţi să facem un exerciţiu de imaginaţie ancorată în realitatea mediului
instituţional în care lucraţi . Începând de mâine, veţi fi numit facilitator de
învăţare permanentă în instituţia dumneavoastră şi veţi avea
responsabilităţi numai în acest domeniu. Ce faceţi pentru a dezvolta
3
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oferta de activităţi extraşcolare? Încercaţi să răspundeţi la următoarele
întrebări:


Cum vă stabiliţi nevoile de dezvoltare a ofertei de activităţi
extraşcolare din instituţia în care lucraţi?



Ce priorităţi credeţi că are instituţia dumneavoastră în acest domeniu
(ce ar vrea elevii, ce nu aţi organizat până acum etc.)?



Cu cine veţi lucra?



Ce dificultăţi credeţi că veţi întâmpina?



Ce posibile soluţii veţi găsi?

Elaboraţi punctual răspunsul dumneavoastră, cu referire la instituţia în
care lucraţi şi cu relevanţă pentru aceasta, nu la nivel general, teoretic.
Postaţi răspunsul printr-un mesaj în Forumul ”Dacă aş fi facilitator”
până la finalul celei de-a doua săptămâni de formare online. Atunci
când postaţi mesajul, alegeţi un titlu relevant pentru relatarea
dumneavoastră. Citiţi relatările celorlalţi şi oferiţi un feed-back unui
coleg, printr-o replică la mesajul acestuia (cum apreciaţi strategia
abordată de acesta? ce asemănări sau deosebiri sunt între soluţiile
dumneavoastră şi cele ale colegului? ce puteţi prelua? etc.).

Activitatea
8. Şcoala
altfel

Cu siguranţă, fiecare dintre dumneavoastră are experienţe relevante în
domeniul organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare. La formarea
faţă-în-faţă am discutat despre ce înseamnă o activitate extraşcolară de
succes şi ne-am organizat în grupuri pentru elaborarea unui plan de
oferte de activităţi extraşcolare pentru anul şcolar următor. Lucraţi cu
colegii de grup, faceţi schimburi de idei, ”furaţi” din experienţa colegilor
dumneavoastră (anterior prezentată) şi elaboraţi un astfel de plan, care să
poată fi pus în aplicare în timpul săptămânii Şcoala altfel sau în alte
contexte. Pentru elaborare utilizaţi grila următoare:
1. De ce? – argument (scurtă argumentare care să arate de ce este
nevoie de aceste activităţi în instituţia dumneavoastră);
2. Pentru ce? – obiective ale ofertei de activităţi extraşcolare (3-5
obiective concrete, in legătura directă pentru activităţile propuse şi
relevante pentru instituţia dumneavoastră).
3. Cum? – activităţi (3-5 activităţi, temele acestora, scurtă descriere a
modului de desfăşurare, a metodelor ce urmează a fi utilizate etc.);
4. Cu cine? – participanţi la activităţi (grupul ţintă, instituţii ce urmează a
fi implicate în organizare sau/şi desfăşurare);
5. Pentru ce? – rezultate aşteptate / impact aşteptat (ce schimbări vor
aduce aceste activităţi în rândul elevilor / al instituţiei);
6. Ce facem dacă…? - dificultăţi preconizate şi posibile soluţii (descriere
sintetică).
Postaţi propunerea grupului printr-un mesaj în Forumul ”Ce facem
anul viitor? Planuri de activităţi extraşcolare” până la finalul celei dea doua săptămâni de formare online. La ce vă ajută faptul că aţi
rezolvat această temă?
4
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-

-

Pentru anul şcolar viitor veţi avea planul de activităţi extraşcolare deja
(aproape) gata făcut!
Puteţi propune directorului chiar unele ameliorări ale formei pe care o
utilizează de obicei (prin secţiunea de argumentare, cea de stabilire a
unor obiective, cea de analiză a posibilelor riscuri etc.).
Apoi, veţi avea pe platformă o mulţime de planuri ale colegilor, din
care vă puteţi inspira la toamnă!
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Evaluare

Aţi parcurs o bună bucată din acest curs de formare. Completaţi
chestionarul de autoevaluare de mai jos, pentru a constata progresul
dumneavoastră faţă de momentul de debut.
Introduceţi în portofoliul personal un scurt comentariu sau câteva reflecţii
personale asupra autoevaluării pe baza criteriilor propuse.

RESURSE

Pe lângă resursele bibliografice menţionate în unitatea de lectură a
temei 6, mai puteţi consulta:
- Raportul de cercetare Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai
bun. Evaluarea programului naţional de activităţi extracurriculare
şi extraşcolare 2012-2013, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, 2013, care este postat pe platformă la secţiunea
Resurse.
- Resurse si experienţe de activităţi extraşcolare ale şcolilor care
iau parte la Proiectul Reducerea abandonului şcolar şi a
absenteismului în Zone Prioritare de Educaţie, dezvoltat de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în anul şcolar 2013-2014 în
colaborare cu Reprezentanţa UNICEF în România, în cadrul
Campaniei
Hai
la
şcoală
–
link
http://training.ise.ro/course/category.php?id=83

Succes!
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AUTOEVALUARE
Unde vă situaţi pe o scală de la 1 la 6?
A învăţa să înveţi
Începător
Foarte activ/ă

În plină dezvoltare

6
1

2

3

4

Demonstrează o atitudine pasivă faţă de
învăţare, aşteptând, mai degrabă, să i se
impună obiective, criterii şi planuri, decât să le
formuleze singur/ă. Renunţă uşor atunci când
lucrurile par dificile sau neclare. Aşteaptă, mai
curând, să i se „ofere” cunoştinţe, decât să
încerce să le descopere sau să le creeze.
Teama de a face greşeli sau de a se face de râs
îl/o împiedică să acţioneze.
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Demonstrează o atitudine pro-activă faţă
de învăţare, exprimând şi modificând
obiective, criterii şi planuri de viitor.
Apreciază provocările şi necunoscutul şi
nu renunţă atunci când lucrurile par dificile
sau nesigure. Îşi explorează propriile
puncte forte şi puncte slabe, folosindu-se
de acestea pentru a genera cunoştinţe
atât despre conţinut, cât şi despre
procesul de cunoaştere a conţinutului.

Crearea portofoliului de învăţare
Începător
Foarte activ/ă
1

În plină dezvoltare
2

3

4

Demonstrează numai o înţelegere superficială a
calităţii de instrument permanent de învăţare pe
care o posedă portofoliul. Consideră portofoliul
ca fiind o activitate în plus, care va trebui
efectuată ori finalizată. Are tendinţa de a amâna
constituirea portofoliului până la termenul limită
impus.
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Foloseşte în mod creativ portofoliul,
manevrându-l ca pe o strategie personală
de învăţare. Pune în practică ceva mai
mult decât sugestiile de portofoliu primite
la curs. Manifestă interes în explorarea
diverselor posibilităţi de prezentare a
portofoliului. Recunoaşte beneficiile pe
termen lung ale portofoliului.

Participarea la o comunitate de învăţare
Începător………………………………..…..În plină dezvoltare………………………..………
Foarte activ/ă
1

2

3

4

6

5
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Manifestă mai mult interes pentru îndeplinirea
unor sarcini decât pentru învăţarea prin
intermediul colegilor şi a contextelor acestora.
Nu pare a fi conştient de impactul propriilor
acţiuni (sau al neimplicării sale în acţiuni)
asupra celorlalţi.

Sprijină, clarifică şi acţionează ca un
prieten obiectiv al colegilor, căutând
oportunităţi de implicare a persoanelor
care ar putea întâmpina dificultăţi.
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Simboluri utilizate în materialele de curs
Introducere la tema de curs şi calendar
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Obiective de învăţare

Sugestii

Activitate de portofoliu

Activitate de postat pe forumul indicat

Evaluare

Perioada de formare online

Perioada de formare faţă în faţă

Resurse
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